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APRESENTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO 

 

O Plano de Gestão do Curso de Psicologia da Faculdade de Ensino Superior e 

Formação Integral – FAEF é um instrumento elaborado para ser norte nas ações de 

planejamento onde se contemplam as metas a serem atingidas a curto, médio e longo 

prazo. Tais metas e ações são elaboradas em função dos objetivos a serem atingidos 

pelo curso, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso. 

Com este enfoque, tal documento tem se tornado importante meio de apoio ao 

coordenador do curso no planejamento estratégico das atividades acadêmicas previstas 

para o semestre letivo em acordo com as decisões emanadas pelo Núcleo Docente 

Estruturante e pelo Colegiado do curso. Junte-se a isso o fato de que a participação ativa 

de todos os docentes pertencentes a esses órgãos colegiados, torna o referido plano 

exequível. 

Partindo do Projeto Pedagógico do Curso, o Plano de Gestão foi estruturado 

também com base em instrumentos complementares de planejamento para áreas 

específicas, de acordo com as diversas áreas de atuação. 

O Plano é desenvolvido com dinâmicas, etapas e cronogramas flexíveis. Assim, 

sua execução configura-se como atividade conjunta dos elementos envolvidos, em que 

as responsabilidades e os objetivos são compartilhados de forma conjunta. 

Compartilhar com a equipe e a comunidade os sonhos, as esperanças, as dúvidas e os 

anseios surgidos na busca de mudanças é uma das formas de construir uma nova 

realidade.  

Um curso busca se aperfeiçoar cada vez mais na busca da excelência como o 

Curso de Psicologia da FAEF e enfrentar o desafio de formar cidadãos com competência 

para contribuir com o avanço do conhecimento em suas áreas, tornando-os capazes de 

compreender a realidade regional, nacional e mundial e, consequentemente, a 

dissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão.  
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O curso se consolida na instituição como capaz de contribuir para o 

desenvolvimento da região de Garça/SP, objetivando colocar cada dia mais profissionais 

competentes no mercado de trabalho, contribuindo assim para transformações sociais 

que elevem o ser humano em busca da sua dignidade e realização pessoal. A 

respeitabilidade da IES da qual o presente curso faz parte é visível, pois esta não mede 

esforços para enveredar pelo caminho próprio das escolas de nível superior: ensino-

pesquisa-extensão. A FAEF, enraizada na região do Centro-oeste Paulista, expande 

convênios de cooperação com empresas, indústrias, instituições de ensino, 

pertencentes e instaladas nessa região, para alcançar sempre o melhor desempenho 

daquilo que se propõe a fazer: inclusão e ascendência social por meio da educação. 

       

1.1. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

 

As políticas de ensino, pesquisa e extensão na FAEF estão articuladas e 

integradas a partir da formulação e concepção do Projeto Político-Pedagógico 

Institucional (PPI). Esse projeto é tido como o centro de referência da ação educacional.  

Com base nesse entendimento, o PPI integra o ensino, a pesquisa e as relações com a 

comunidade através das atividades de extensão, sendo tais ações planejadas, 

executadas, acompanhadas e avaliadas sob a influência de um ambiente de constante 

interação com a sociedade em geral e o mundo do trabalho em particular, o que 

possibilita maior contextualização e significação às atividades acadêmicas.  

  A política orientadora das ações de ensino–aprendizagem–desenvolvimento–

educação da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral de Garça objetiva 

propiciar ao aluno formação global que lhe permita construir competências, hábitos, 

habilidades e atitudes de forma crítica e criativa, estimulando-o a resolver problemas, 

estudar casos, intervir em realidades, prever crises, fazer predições sempre de forma 

ágil, versátil e ética, buscando seu auto aprimoramento e auto realização como pessoa 

e como cidadão, qualificando-o profissionalmente, tornando-o ciente de suas 

responsabilidades, usando para isso os recursos do conhecimento em seus vários níveis 
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e modalidades, além das vivências e intervenções em realidades do seu cotidiano 

próximo ou remoto. 

  Isso pressupõe docentes permanentemente preparados para desafiar seus 

alunos à construção interativa do aprendizado, intervir no processo a fim de aperfeiçoá-

lo, utilizando para tanto, metodologias e recursos diferenciados e uma proposta de 

avaliação que atue como agente de mediação entre o objeto a ser conhecido e a 

disposição do aluno para aprender. 

O Curso de Bacharelado em Psicologia foi autorizado pela Portaria MEC nº 1715 

de 01 de agosto de 2001, publicada no D.O.U. em 06 de agosto de 2001,  reconhecido 

pela Portaria MEC nº 343 de 23 de abril de 2007, publicada no D.O.U em 24 de abril de 

2007, e teve sua renovação de Reconhecimento pela Portaria MEC nº 268 de 03 de abril 

de 2017, publicada no D.O.U em 04 de abril de 2017. 

 

1.2. DOS OBJETIVOS DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

O curso pauta suas ações de maneira a promover os objetivos propostos pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Psicologia. Assim, conceber e 

organizar um curso de formação de Psicologia implica definir o conjunto de 

competências necessárias para atuação profissional e tomá-las como norteadoras do 

tanto da proposta pedagógica, em especial do currículo e da avaliação, quanto da 

organização institucional e da gestão da escola de formação.  

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Tem-se como objetivo geral, para o curso de Psicologia, conhecimentos pautados 

na Ciência para que seja possível compreender a natureza dos fenômenos psicológicos 

e comportamentais dos indivíduos e do grupo social em que ele está historicamente 

inserido – sempre ajustado com os princípios éticos, instrumentos e metodologias de 

análise e intervenção aceitos pela classe profissional, representada por seus conselhos. 
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Objetiva desenvolver competências e habilidades gerais e específicas sustentadas por 

conhecimentos, atitudes e referenciais éticos, promovendo a qualificação de 

profissionais da PSICOLOGIA generalistas, humanista, crítica, reflexiva, ética e 

transformadora, comprometida com a melhoria da qualidade de vida e saúde da 

população, capazes de atuar na análise, monitoramento e avaliação de situações de 

saúde, formulação de políticas públicas, planejamento, programação e avaliação de 

sistemas e serviços de saúde. Preparar para o desenvolvimento de ações intersetoriais 

de promoção da saúde, educação e desenvolvimento comunitário, com 

responsabilidade social e compromisso com a dignidade humana, cidadania e defesa da 

democracia, do direito universal à saúde e do SUS, tendo a determinação social do 

processo saúde-doença como orientadora, considerando seus aspectos políticos, 

econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, visando a 

atender às demandas da sociedade local e regional.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

Formar Psicólogos Profissionais que, no desempenho de suas atividades 

profissionais, estejam aptos a: 

 

 Avaliar processos psicológicos e psicossociais, buscando a promoção da saúde 

dos indivíduos, grupos, organizações e comunidade, através de referenciais 

teóricos e metodológicos adequados e das características da população-alvo;  

 Diagnosticar os processos psicológicos de indivíduos, grupos e organizações. 

 Elaborar laudos, pareceres, relatórios técnicos e outros documentos referentes 

à prática do Psicólogo, obedecendo a norma culta da Língua Portuguesa e termos 

técnicos da ciência psicológica;  

 Realizar orientação, aconselhamento psicológico, psicoterapia e intervenção nos 

processos individuais e grupais em diferentes contextos, visando à promoção da 
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saúde mental, distinguindo os fenômenos de natureza social e os fenômenos de 

natureza psíquica;  

 Identificar, definir e formular questões de pesquisa e investigá-las conforme os 

referenciais metodológicos no que concerne aos procedimentos de escolha, 

coleta e análise de dados de pesquisa, divulgando os resultados de pesquisa e 

apresentando suas ideias em público;  

 Atuar inter e multiprofissionalmente, sempre que a compreensão dos processos 

e fenômenos envolvidos assim demandar. 

 

Estes objetivos – geral e específicos – resumem e representam a infraestrutura 

teórica, conceitual, técnica e operativa, e atingidos garantem a consecução da diretriz 

filosófica generalista - preventivista - humanista do Curso de PSICOLOGIA em pauta, em 

nível de Formação do Psicólogo. 

 

1.3. O PERFIL DO EGRESSO 

 

O perfil profissional do egresso do Curso de Psicologia busca expressar as 

competências definidas de acordo com as DCNS, assumindo como pressupostos 

referenciais o compromisso de atuar no contexto socioeconômico e política do país, ser 

um profissional e cidadão comprometido com os interesses e desafios da sociedade 

contemporânea e capaz de acompanhar o desenvolvimento científico e tecnológico de 

sua área de atuação conforme o padrão ético profissional.  

Dessa forma busca formar um profissional capaz de atuar como agente promotor 

de saúde mental e qualidade junto a pessoas e instituições, tendo em vista formar um 

profissional capaz de atuar de forma pluralista ou generalista demonstrando capacidade 

de exercer a psicologia em diferentes contextos, problemas e situações. 

Comprometimento com as necessidades sociais, pautando sua atuação nos princípios 

éticos e na promoção da qualidade de vida. Dar atenção especial a saúde mental, as 

problemáticas psicossociais e vulnerabilidades/invisibilidades sociais, sendo capaz de 



 

8 
 

realizar intervenções de caráter psicológico nos âmbitos da prevenção, promoção, 

proteção e reabilitação em indivíduos, grupos e instituições.  

O Curso ainda, pretende formar o egresso comprometido com a profissão, com 

o aprimoramento contínuo e a promoção, divulgação e defesa do conhecimento 

científico em Psicologia, assim, como demonstrar capacidade de administração e 

gerenciamento, liderança, comunicação, tomada de decisões e cooperação para atuar 

em equipes.  

Estando ainda baseados nas Diretrizes Curriculares Nacionais de 2004, reeditadas pela 

Resolução CNE/CES 05/2011, a formação do profissional deve contribuir com o 

desenvolvimento de competências e habilidades que permitem ao profissional, dentre 

outras coisas: 

1. Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, 

elaborar projetos, planejar e agir de forma coerente, levantando informações 

bibliográficas em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras 

fontes especializadas. 

2. Coordenar e manejar processos grupais, considerando as diferenças 

individuais e socioculturais dos seus membros. 

3. Atuar, profissionalmente, em diferentes níveis de ação, de caráter preventivo 

ou terapêutico, considerando as características das situações e dos 

problemas específicos com os quais se depara. 

4. Realizar orientação, aconselhamento psicológico, assessoria psicológica, 

psicoterapia, entre outros – analisando, descrevendo e interpretando 

relações entre contextos e processos psicológicos e comportamentais, por 

meio de manifestações verbais e não-verbais. 

5. Realizar diagnóstico de processos psicológicos e avaliar fenômenos humanos 

de ordem cognitiva, comportamental e afetiva em diferentes contextos, de 

indivíduos, grupos, comunidades e organizações. 
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2. DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

Coordenador: Prof. Esp. Rui Mesquita Neto 

 

2.1. Formação Acadêmica 

 

 Especialista em Psicopedagogia Institucional pelo Instituto de Ensino Superior de 

Garça – IESG. Garça – SP, 2012. 

 Bacharel em Psicologia pela Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – 

FAEF. Garça – SP, 2010. 

 

2.2. Experiência Acadêmica no Ensino Superior  

 

 De 01/2017 até a presente data Faculdade de Ensino Superior e Formação 

Integral – FAEF. Garça – SP. 

 

2.3. Gestão em Instituição de Ensino Superior  

 

 O coordenador do curso atua na instituição desde 01/2017 e está na 

coordenação do curso desde 01/2018. 

 

2.4. Experiência não acadêmica  

 

 Conselho Tutelar – 2010 a 2012. Garça – SP. 

 Psicólogo – 2013 a 2014. Comunidade Bom Pastor. Bauru – SP. 

 Coordenador – 2015 a 2017. Comunidade Bom Pastor. Bauru – SP. 

 

2.5. Atuação do Coordenador 
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O Coordenador do Curso de Psicologia é o elo entre o corpo docente e a direção 

da IES. Atende os docentes e discentes diariamente pessoalmente, via e-mail, WhatsApp 

e Skype. Por meio deste trabalho obtém um feedback das diversas atividades propostas 

aos alunos. Identifica também as dificuldades apresentadas pelos professores, 

acompanhando e avaliando o planejamento das ações docentes. 

Desenvolvem suas atividades através das seguintes ações: 

1. Atender ao professor diariamente; 

2. Reunir-se com representantes de classe ou agentes multiplicadores de 

informações; 

3. Elaborar projetos de gerenciamento e desenvolvimento das atividades de 

extensão e iniciação científica, em parceria com os núcleos de pesquisa e de 

extensão e ação comunitária; 

4. Elaborar projetos de monitorias; 

5. Participar das reuniões de colegiado de curso e de gestão acadêmica, além das 

reuniões dos outros órgãos colegiados da Instituição. 

A atuação do Coordenador do Curso está definida na Portaria da Direção que o 

designou. Destaca-se a interação que exerce com o corpo discente amparado pelo 

Programa Institucional de Avaliação. Ao Coordenador do Curso compete a tarefa de 

gerir os assuntos acadêmicos diretamente relacionados a questões de caráter 

pedagógico, atuando diretamente junto ao corpo docente e discente, no tocante à 

oferta de apoio técnico especializado para a realização das aulas, atividades de pesquisa, 

extensão, desenvolvimento de atividades complementares e eventos diretamente 

ligados à formação complementar dos graduandos. 

 

3. PLANO DE GESTÃO 

 

Não há como negar as constantes transformações pelas quais tem passado o 

mercado de trabalho e como tais mudanças têm conduzido as instituições, e em especial 
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a FAEF, como Instituição de Ensino Superior, a modificar e aprimorar sua estrutura no 

trabalho com relação à gestão e organização de ações e pessoas.  

O ato de planejar, ou seja, o de criar plano para otimizar o alcance de um 

determinado objetivo, compreende a ideia de que se deva ter o conhecimento mínimo 

das condições existentes, para que as ações de mudanças sejam eficazes. É preciso 

identificar que são necessárias três dimensões fundamentais para o planejamento: a 

realidade, o plano de ação e a finalidade. Ainda nessa direção, uma gestão plena deve 

ser democrática e caracteriza-se por ter um caráter interativo, dialógico, flexível e de 

responsabilidade coletiva.  

Baseado nesses conceitos, o Plano de Gestão é um instrumento dinâmico, que 

tem como objetivo exercer o acompanhamento dos projetos do curso, com abrangência 

semestral. 

Assim, adota-se estruturas de trabalho flexíveis e com poucos níveis 

hierárquicos, visando que a tomada de decisão seja substituída pela delegação de 

competências e a atribuição do poder decisório aos órgãos que em conjunto com a 

Coordenação do Curso deliberam sobre suas práticas e condução. 

A adoção de um modelo de gestão democrática e participativa além de garantir 

a participação de representantes de diferentes segmentos no processo das decisões que 

lhe são pertinentes, oportuniza iniciativas, decisões e ações coletivas e organizadas. 

Para isso, procura-se ouvir as pessoas envolvidas em situação específica para que 

as ações a serem desencadeadas possam corresponder às necessidades e condições dos 

envolvidos e das comunidades inseridas, de forma a concretizar sua missão e objetivos 

da forma mais adequada e objetiva possível. 

O PLANO DE GESTÃO do Curso de PSICOLOGIA abaixo descrito, visa delinear as 

propostas de trabalho para o primeiro semestre do ano de 2019, levando em 

consideração principalmente os seguintes aspectos:  

1. Diretrizes Curriculares do curso; 

2. Missão e Objetivos da Instituição;  

3. Missão e Objetivos do Curso; 
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4. Matriz Curricular proposta; 

5. Cenários externos (conjuntura social, política e econômica); 

6. Experiências positivas e negativas de semestres anteriores; 

7. Situação atual da profissão diante do cenário sócio/econômico do país e que 

incide sobre a demanda de novos alunos; 

8. Deslocamento da concorrência; 

9. Mensuração das necessidades do mercado contratante. 

 

Focando nos pontos acima, nota-se que o processo de planejamento vai além de 

uma visão interna sobre objetivos específicos do curso ou da própria Instituição, mas 

sim, decorre da necessidade de estar atento aos deslocamentos sociais e comerciais que 

incidem sobre a área acadêmica como um todo, projetando o vislumbrar crítico sobre a 

formação do profissional – PSICÓLOGO, que está em constante transformação, assim 

como a sociedade ao seu redor.  

Para tanto, tem-se um campo de visão maior das variáveis que atuam no cenário 

em que o curso está inserido, permitindo ações que validam um ensino de qualidade, 

conciliando os pilares teóricos e práticos, embasados cientificamente, e buscando a 

excelência percebida pelos discentes, facilitando assim, a captação dos novos alunos 

através dos atuais. 

 

4. RELATÓRIO DO PLANO DE GESTÃO DO 2º SEMESTRE DE 2018. 

 

 A ética é sempre um eixo norteador das disciplinas do curso e é abordada por 

meio de cases e workshops. A aplicação da prática efetuou-se por meio das aulas 

ministradas nos laboratórios de fotografia, RTVC e informática, bem como resultante do 

Projeto Paralelo que desenvolveu material audiovisual a partir da frase de Nizan 

Guanaes: “Enquanto Eles Choram, Eu Vendo Lenços” e o Workshop de curta-metragem. 
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4.1. INDICADORES DE DESEMPENHO DO SEMESTRE ANTERIOR  

 

4.1.1. MODALIDADE ENSINO   

  

Mês/Período Ação Principal Responsável 
Estratégia 

(Sucintamente) 
Status 

Agosto Receptividade 
Coordenação e 

docentes 

Acolher nosso discente de 
forma que este se sinta 
inserido no contexto e 

ciente do cronograma do 
curso. 

Realizado 

Agosto Dia do Psicólogo 
Coordenação e 

Docentes 

Beneficiar a transmissão de 
conhecimentos para atuação 
profissional e comemorar o 

Dia do Psicólogo (27/08) 

Realizado 

Outubro Simpósio 
Coordenação, 

docente e 
discentes 

Oficinas e workshops para 
os dias do XXI Simpósio de 
Ciências Aplicada da FAEF 

Realizado 
 

Outubro Visitas técnicas Coordenação 

Visitas à: Hospital 
Psiquiátrico André Luiz; 

Centro de Atenção 
Psicossocial – I e Álcool e 

Drogas; Residência 
Terapêutica; JACTO. A fim de 

conhecer as práticas 
profissionais da Psicologia 

nestes locais.  

Realizado 

Novembro 

X Amostra de 
Materiais 

Psicopedagógicos 
Artesanais 

Coordenação, 
Prof. Dra. Janete 

Bervique e 
Discentes 

A exposição da CEPPA 
conscientiza alunos quanto 

ao aproveitamento dos 
materiais descartados, bem 
como, produção de material 

psicopedagógico para uso 
nos atendimentos, 

diminuindo custos dos 
materiais.  

Realizado 

Agosto a 
Novembro 

TCC 
Coordenação e 

docentes 

Colaboração ativa no 
processo de 

desenvolvimento do TCC dos 
alunos do curso. 

Realizado 
 

 

4.1.2. MODALIDADE PESQUISA 

Mês/Período 
Ação 

Principal 
Responsável Estratégia (Sucintamente) Status 

Agosto a 
Novembro 

BIC 
Coordenação e 

NUPES 
Cooperação nas ações que 

estimulem a pesquisa e 
Realizado 
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produção científica junto aos 
docentes orientadores e aos 

discentes. 

 

4.1.3. MODALIDADE EXTENSÃO    

 

Mês/Período Ação Principal Responsável Estratégia (Sucintamente) Status 

Agosto 
Mesa Redonda 

“Violência Doméstica 
e Feminicídio” 

Coordenação  e 
Prof. Me. Juliana 

Alvares 

Realização da mesa redonda, 
como troca de 

conhecimentos e 
aprendizagens, bem como, 

apresentação dos dados 
estatísticos da região e ações 
e estratégias de prevenção e 
atendimento aos envolvidos 

nesses episódios de 
violência. 

Realizado 

Agosto a 
Novembro 

CAPEVIDO Coordenação 

Possibilitar o atendimento 
profissional imediato, na 

área de psicologia, às 
mulheres e crianças vítimas 

de violência com a finalidade 
de fornecer alivio, suporte 

emocional, orientação e 
apoio na situação 

emergencial em que estão 
submetidas 

Realizado 

Agosto a 
Novembro 

Plantão Psicológico 

Coordenação, 
Docentes, Discentes 
em Parceria com a 

Prefeitura Municipal 
de Vera Cruz 

Possibilitar ao aluno 
estagiário investigar, 

compreender, ter contato 
com os fenômenos psíquicos 
decorrentes dos processos 
de subjetivação, e realizar 

intervenções, como meio de 
promoção de saúde mental 
nos usuários dos serviços 

oferecidos da rede de saúde 
do município de Vera Cruz. 

Realizado 

Setembro e 
Outubro 

Curso de Extensão – 
Suicídio: prevenção e 

posvenção 

Coordenação e 
Psicóloga Luciana 

Handa 

Oferecer conhecimentos 
teóricos básicos sobre 

Suicidologia. 

Realizado 
 

Novembro 
Oficina de Elaboração 

de Documentos 
Escritos 

Coordenação em 
parceria com o CRP 

Bauru 

Fornecer diretrizes para os 
profissionais, garantindo 

maior uniformidade e 
qualidade na produção de 
documentos escritos pelo 

Psicólogo. Resolução CFP nº 
007/2003.  

Realizado 



 

15 
 

 

 

4.1.4. MODALIDADE EQUIPE  

 

Mês/Período Ação Principal Responsável Estratégia (Sucintamente) Status 

Agosto e Novembro 
Reuniões com NDE 

e Colegiado 
Coordenação 

Interação, trocas de 
experiências, resolução das 

demandas do curso, discussão 
das metodologias, e das 

atividades de ensino, pesquisa 
e extensão.  

Realizadas 

Agosto a Novembro 
Capacitação dos 

Docentes 
Coordenação 

Qualificação do copo docente 
do curso com foco na 

aplicação da ética em suas 
disciplinas, nas metodologias 

ativas e no moodle. 

Realizado 

Agosto a Novembro Conduta Dinâmica Coordenação 

Imbuir uma postura ativa aos 
docentes, conduzindo-os ao 

envolvimento pleno na 
concepção e evolução do 

curso através de uma gestão 
coletiva e lúcida. 

Realizado 

 

4.1.5. MODALIDADE INFRAESTRUTURA 

 

Mês/Período Ação Principal Responsável Estratégia (Sucintamente) Status 

Agosto a Novembro 
Clínica de 
Psicologia 

CEPPA 
Coordenação 

Acompanhamento da 
dinâmica de funcionamento, 

Organização e Manutenção da 
Clínica.  

Realizado 

Agosto a Novembro 
Laboratório de 

Psicologia 
Experimental 

Coordenação, 
funcionários e 

Docente 

Verificação da nova lei em 
relação à utilização de animais 

em experimentos de 
laboratório e higienização e 
manutenção do laboratório. 

Realizado 

Setembro 
Clínica de 
Psicologia 

CEPPA 
Coordenação 

Aquisição de Novos Testes 
Psicológicos 

Cotação de 
Preços – Alto 

Custo - Adiado 

Novembro 
Clínica de 
Psicologia 

CEPPA 
Coordenação 

Aquisição de novos 
brinquedos para as Salas de 

Ludoterapia 
Realizado 
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4.1.6. MODALIDADE ATENDIMENTO AO ALUNO  

 

Mês/Período Ação Principal Responsável Estratégia (Sucintamente) Status 

Agosto a Novembro 
Receptividade ao 

discente 
Coordenação 

A coordenação cultivou um 
acolhimento constante junto 
ao alunado, aconselhando, 

explicando dúvidas, 
recepcionando sugestões e 

críticas, suprindo suas 
necessidades acadêmicas e às 

vezes pessoais. 

Realizado 
 

Agosto a Novembro  AMIS Coordenação 

Foram realizadas reuniões 
mensais com os Alunos 

Multiplicadores de 
Informações – AMIS, bem 

como, contato contínuo via 
grupo de “whatsapp”. 

Realizado 

Agosto a Novembro 
Atendimentos e 

Comunicação 
Contínua 

Coordenação 

A coordenação do curso possui 
grupos via “whatsapp” com 
todas as turmas do Curso de 

Psicologia que facilita na 
divulgação de informações e 

solução de dúvidas.  

Realizado 

Agosto a Novembro Proatividade Coordenação 

Estar constantemente nas 
ações e atividade do curso, 

com participação ativa 
estabelecendo uma 

comunicação direta e aberta 
com todos os envolvidos no 

curso. 

Realizado 
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5. PLANO DE TRABALHO DO 1º SEMESTRE DE 2019. 

 

O PLANO DE TRABALHO do Curso PSICOLOGIA para o semestre 2019/1 está 

composto por quatro premissas, divididas em um objetivo geral e três objetivos 

específicos: 

 

5.1. OBJETIVO GERAL  

 

Conceder uma identidade regional ao Curso de Psicologia, baseado no diferencial 

do Curso de Psicologia que é buscar a compreensão crítica dos fenômenos sociais, 

econômicos, culturais e políticos regionais e nacionais, fundamentais ao exercício da 

cidadania e da profissão, e atuar em diferentes contextos considerando as necessidades 

sociais, os direitos humanos, tendo em vista a promoção da qualidade de vida dos 

indivíduos, grupos, organizações e comunidades. Alicerçar o corpo docente e discente 

mediante uma gestão na coordenação integrada, alinhada e resoluta.  

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Manter e melhorar a proposta de dotar o curso de uma consciência ética que 

paute o conhecimento prático e multidisciplinar por meio da atualização 

contínua do PPC e da aplicação das mais diferentes práticas metodológicas junto 

aos docentes; 

 Edificar network de coparceiras com vagas de estágios e contratações, bem 

como desenvolver projetos de extensão, que envolvam os setores sociais, de 

saúde, educacionais, organizacionais e a comunidade, enriquecendo cada vez 

mais as relações do discente com o meio; 

 Focar no perfil do egresso, buscando dotar o nosso discente de atitude crítica e 

domínio das técnicas e instrumentos necessários para a atuação no atual 

mercado competitivo.  
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5.3. METAS, OBJETIVOS E PRAZOS      

 

As metas, objetivos e prazos da gestão são traçados a partir dos resultados da 

Auto- Avaliação do curso, que contribui com os insumos para que o curso se reinvente 

e se transforme mantendo-se em constante processo evolução para atendimento das 

necessidades discentes e também as necessidades do mercado. O trabalho do 

coordenador é e deve ser pautado nesses insumos e na análise constante das demandas 

culturais, sociais, políticas, econômicas e do mercado de trabalho para que o curso 

esteja sempre integrado a realidade onde está inserido. 

Analisando a curva de Gauss, com base nas provas regimentais notou-se baixo 

desempenho dos alunos nas disciplinas de “Estatística Aplicada a Psicologia I” no 2º 

período, e “Programa Interdisciplinar em Psicologia” no 10º período. Para tanto, a 

coordenação juntamente com os demais coordenadores oferecerá no 1º semestre de 

2019, o Programa de Nivelamento Acadêmico em Matemática Básica, o qual está 

previsto início para maio de 2019.  Antes do início será realizado um teste de 

nivelamento para que seja feito um diagnóstico das reais dificuldades de aprendizagem.  

Quanto aos conteúdos do “Programa Interdisciplinar em Psicologia”, assim, que foi feito 

o diagnóstico no 1º bimestre, os docentes do Curso iniciaram um intensivo trabalho com 

os alunos do 10º período a fim de prepara-los para o mercado profissional, a atuação 

em equipe, e a avaliação do ENADE que foi realizada por estes alunos em novembro de 

2018.  

Para esta gestão, o foco principal é enriquecer os processos e as práticas que 

definem o perfil do egresso, assim os Projetos de Extensão e a atuação da Clínica-Escola 

de Psicologia e de Pesquisa Aplicada serão tratados com atenção a fim de possibilitar 

contato profissional e técnico as práticas profissionais da psicologia, focando nas 

necessidades sociais, nos princípios éticos e na promoção da qualidade de vida. O 

primeiro passo será dar continuidade ao CAPEVIDO (Centro de Apoio aos Envolvidos em 

Violência Doméstica) em parceria com a Delegacia de Defesa da Mulher e a Prefeitura 
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Municipal de Garça, e o Projeto de Plantão Psicológico aos usuários dos serviços de 

Saúde da Prefeitura Municipal de Vera Cruz/SP.  

Também serão propostas atividades que estimulem a iniciação científica, com a 

sensibilização dos alunos para participação na BIC e no PIC e a criação de um Grupo de 

Estudo. 

As ações são todas pautadas em uma gestão participativa que vise a integração 

dos docentes, discente e núcleos para que as atividades planejadas possam 

corresponder às necessidades e condições dos envolvidos e das comunidades inseridas. 

 

5.4. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 

5.4.1. MODALIDADE DE ENSINO 

 

Mês/Período Ação Principal Responsável Estratégia (Sucintamente) 

Fevereiro 
Integração e 

Receptividade 
Coordenação e 

docentes 

Propor atividades de integração entre os 
termos para que os discentes possam se 

sentir como parte do curso. Programação 
de Acolhimento aos Ingressantes. 

Em andamento Atualização do PPC 
Coordenação, 

Colegiado, NDE e 
AMIs 

Levantamento de todos os indicadores que 
possibilitam a avaliação e aprimoramento 

do projeto pedagógico do curso. Ampliação 
do diálogo, por meio da CPA, entre o NDE, 

Colegiado e AMIS afim de levantar mais 
dados sobre o que eles esperam da IES. 

Permanente 
Implantar, esclarecer e 
incentivar a realização 
do Projeto Florescer 

Coordenação e 
Docentes 

Buscar uma formação humanista e 
completa dos discentes, inserindo um 

Fórum em cada disciplina no Moodle para 
que sejam colocados conteúdos 

relacionados ao Projeto e questionamentos 

Permanente 
Acompanhamento dos 

egressos 
Coordenação, 

Docentes e NUEST 

Mediante a disponibilização e envio de 
questionário do egresso, publicações nas 

redes sociais de assuntos relevantes e 
convite para participação em eventos do 

curso 

Permanente Capacitações Docente 
Coordenação e 

NUEN 

Analisar o desempenho do corpo docente, 
bem como o comprometimento com a 

qualidade do Ensino 

Abril e Maio Projeto Paralelo 
Coordenação e 

Docentes 
Acompanhar o planejamento, realização e 

avaliação 
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Abril e Maio Nivelamento 
Coordenação e 

NUEN 

Oferecer o reforço de conteúdos nos quais 
os alunos e os docentes identifiquem 

alguma fragilidade 

Maio Visitas técnicas 
Coordenação e 

docentes  

Fazer no semestre uma visita ao Hospital 
Espírita de Marília, ao CRAS e no Espaço 

Potencial em Marília, e no Museu 
Pedagógico Índia Vanuire em Tupã/SP. 

 

5.4.2. MODALIDADE PESQUISA 

 

Mês/Período Ação Principal Responsável Estratégia (Sucintamente) 

Fevereiro a Junho 
Sensibilização da BIC 

e do PIC 
Coordenação e 

NUPES 

Cooperação nas ações que estimulem a 
pesquisa e produção científica junto aos 
docentes orientadores e aos discentes. 

Durante o 
Semestre 

Incentivar a 
participação de 

docentes e discentes 
Coordenação 

Divulgar eventos científicos realizados pela IES 
e fora dela 

Durante o 
Semestre 

Sensibilização da 
Revista Eletrônica da 

FAIP 

Coordenação e 
NUPES 

Incentivar e estimular docentes e discentes 
para publicarem na Revista Eletrônica de 

Psicologia. 

 

5.4.3. MODALIDADE EXTENSÃO    

 

Mês/Período Ação Principal Responsável Estratégia (Sucintamente) 

Constante 

Estimular a 
participação dos 
acadêmicos em 
programas de 

mobilidade 
acadêmica 

Coordenação e 
NEACO 

Buscar uma formação diferenciada para o 
discente que poderá interagir com outras 

culturas e contextos regionais 

Fevereiro a Junho CAPEVIDO Coordenação 

Possibilitar o atendimento profissional imediato, 
na área de psicologia, às mulheres e crianças 

vítimas de violência com a finalidade de fornecer 
alivio, suporte emocional, orientação e apoio na 
situação emergencial em que estão submetidas 

Fevereiro a Junho Plantão Psicológico 

Coordenação, 
Docentes, 

Discentes em 
Parceria com a 

Prefeitura 
Municipal de Vera 

Cruz 

Possibilitar ao aluno estagiário investigar, 
compreender, ter contato com os fenômenos 

psíquicos decorrentes dos processos de 
subjetivação, e realizar intervenções, como meio 
de promoção de saúde mental nos usuários dos 

serviços oferecidos da rede de saúde do 
município de Vera Cruz. 

Maio 
II Semana 

Interdisciplinar em 
Saúde 

Coordenação, 
Docentes e 
Discentes 

A “II Semana Interdisciplinar em Saúde” se dá na 
parceria entre os cursos de Enfermagem e 

Psicologia da FAEF, e tem como tema central a 
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Saúde, sendo explorando assuntos como Saúde 
Mental, Humanização, Equipe Multiprofissional. 

Maio e Junho 
Curso de Extensão 

“Arteterapia” 
Coordenação 

As fundamentações teóricas e as vivências 
arteterapêuticas oferecidas nesse Projeto de 

Extensão Universitária, contribuirão aos 
participantes na ampliação de conhecimentos 
para atuação nas áreas da saúde e educação. 

Fevereiro a Junho 
Orientação 

Vocacional e 
Profissional 

Coordenação e 
Prof. Me. Débora 

Parente 

Em parceria com as Escolas de Ensino Médio de 
Garça e região, facilitar o momento da escolha do 
jovem, auxiliando-o a compreender sua situação 

específica de vida, na qual estão 
incluídos aspectos pessoais, familiares e sociais. 

Março 
Festival Psico de 

Carnaval 

Coordenação, 
Docentes e 
Discentes 

Estabelecer vínculos e conhecimentos coletivos 
que levem os alunos a terem práticas sociais e 

educativas, aperfeiçoando cada vez mais o perfil 
profissional do psicólogo, promovendo uma 

atividade cultural e artística, integrando alunos e 
professor, incentivando a união e os vínculos 

positivos; 

Abril Dia do Impacto 
Coordenação e 

Prof. Me. Juliana 
Alvares 

Oferecer a todos os alunos da FAEF informações 
sobre a violência que assola a sociedade 
contemporânea, assim, oferecendo aos 

participantes a reflexão e consequentemente a 
prevenção da violência. 

Fevereiro e Junho Cine Debate 
Coordenação e 

Docentes 

Promover debates em torno de temas específicos 
extraídos de filmes e documentários, com o 

oferecimento de edições temáticas de cinema e 
elementos geradores que promovem o debate, 

visando atingir conhecimentos por meio do 
cinema. 

 

5.4.4. MODALIDADE EQUIPE  

 

Mês/Período Ação Principal Responsável Estratégia (Sucintamente) 

Fevereiro a Junho 
Capacitação dos 

Docentes 
Coordenação e 

NUEN 

Qualificação do copo docente do curso com foco 
na aplicação da ética em suas disciplinas, nas 

metodologias ativas e no moodle. 

Fevereiro a Junho Conduta Dinâmica Coordenação 

Imbuir uma postura ativa aos docentes, 
conduzindo-os ao envolvimento pleno na 

concepção e evolução do curso através de uma 
gestão coletiva e lúcida. 

Fevereiro a Junho 
Projeto 

Florescendo 
Grupo FAEF 

Criar Fórum nas disciplinas sobre o Projeto 
Florescer para que todos se envolvam na busca 

das virtudes. 

Fevereiro a Junho 
Reunião com NDE 

e Colegiado 
Coordenação e 

Docentes 

Interação, trocas de experiências, resolução das 
demandas do curso, discussão das metodologias, 
e das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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5.4.5. MODALIDADE INFRAESTRUTURA 

 

Mês/Período Ação Principal Responsável Estratégia (Sucintamente) 

Fevereiro a Junho 
Clínica de 
Psicologia 

CEPPA 
Coordenação 

Acompanhamento da dinâmica de 
funcionamento, organização e manutenção da 

clínica.  

Fevereiro a Junho 
Laboratório de 

Psicologia 
Experimental 

Coordenação, 
funcionários e 

Docente 
Higienização e manutenção do laboratório. 

Fevereiro a Junho 
Clínica de 
Psicologia 

CEPPA 
Coordenação 

Levantamento da validade dos testes 
psicológicos e dos testes necessários para futura 

aquisição.  

 

5.4.6. MODALIDADE ATENDIMENTO AO ALUNO 

  

Mês/Período Ação Principal Responsável Estratégia (Sucintamente) 

Fevereiro a Junho 
Receptividade ao 

discente 
Coordenação 

A coordenação cultivará um acolhimento 
constante junto ao alunado, aconselhando, 

explicando dúvidas, recepcionando sugestões 
e críticas, suprindo suas necessidades 

acadêmicas e às vezes pessoais. 

Fevereiro a Junho Sensibilização CPA 
Coordenação e 

docentes 

Demonstrar para os alunos as funções da CPA 
e os avanços e as transformações que a 

participação do discente pode trazer. 

Fevereiro 
Divulgar as normas 
institucionais aos 

graduandos 

Coordenação, 
docentes e 
discentes 

Primeira aula dos professores para apresentar 
as normas da Instituição e os procedimentos, 

como o funcionamento dos núcleos. 

Fevereiro a Junho AMIS Coordenação 

Serão realizadas reuniões mensais com os 
Alunos Multiplicadores de Informações – 

AMIS, bem como, contato contínuo via grupo 
de “whatsapp”. 

Constante 
Atendimentos e 

Comunicação 
Contínua 

Coordenação 

A coordenação do curso possui grupos via 
“whatsapp” com todas as turmas do Curso de 

Psicologia que continuará a facilitar a 
divulgação de informações e solução de 

dúvidas.  

 

Garça, 14 de maio de 2019. 

 

 

Prof. Esp. Rui Mesquita Neto 

Coordenador do Curso de Psicologia 


