
Planejamento Estratégico da Coordenação do Curso 

de Graduação em Psicologia 

 

Apresentação: 

O curso de Psicologia da UFPR foi criado em 1976. Até hoje se apresenta como o único curso 

público e gratuito de Curitiba e região. É um curso que compreende a psicologia em seu 

aspecto generalista, com relevante papel na sociedade e fundamental impacto na comunidade, 

pois insere o aluno em um contexto de foco na produção de conhecimento bem como no 

vínculo entre academia e comunidade. O Curso de Graduação em Psicologia da 

Universidade Federal do Paraná está organizado em cinco anos, e possui duas ênfases: 

Produção de Pesquisa e Promoção da Saúde. Para tanto, o currículo contempla estágios nas 

áreas básicas e nas áreas de saúde, educação e trabalho, bem como disciplinas voltadas à 

elaboração de projeto de pesquisa e redação de trabalho monográfico. Além do núcleo 

profissionalizante composto por disciplinas obrigatórias, o currículo contempla ainda um rol 

de disciplinas optativas e atividades complementares. O curso conta com um Centro de 

Psicologia Aplicada para a realização dos estágios e atividades práticas, possui diversos 

projetos de extensão e pesquisa, agregando bolsistas de iniciação a docência, iniciação 

científica, extensão, além de um grupo PET. 

 

Missão: 

Garantir a formação de profissionais comprometidos com a sociedade por meio de uma 

atuação pautada no rigor ético e científico, com a produção de conhecimento e com o 

atendimento à comunidade com vistas a melhoria da qualidade de vida. 

 

Valores: 

 Ética e respeito; 

 Responsabilidade; 

 Equidade; 

 Profissionalismo; 

 Comprometimento; 

 Transparência. 

 

Desafio estratégico: 

O Curso de Psicologia da Universidade Federal do Paraná tem como objetivo a formação de 

qualidade e comprometida com a sociedade. Os desafios que se impõe são: 

http://www.ufpr.br/


- Oferecer uma formação sólida enfatizando o conhecimento das bases epistemológicas e 

históricas dos saberes psicológicos e o domínio de procedimentos para investigação do 

fenômeno psicológico e para a atuação profissional; 

- Formar um aluno capaz de apropriar-se criticamente do conhecimento disponível, na sua 

pluralidade teórico-metodológica, e produzir novos conhecimentos, compromissado com a 

transformação social e a ética; 

- Contribuir para a construção de um compromisso com a universidade pública e de 

qualidade, como um foro privilegiado de troca e estruturação de saberes  

- Seguir as diretrizes da LDB que regulamentam o ensino no Brasil, bem como as 

resoluções do CEPE e outras determinações institucionais; 

- Implementar os ajustes necessários ao PPP; 

- Avaliar periodicamente o curso e os egressos. 

 

Diretrizes, metas e indicadores: 

 

Diretriz 1: Implementação do ajuste curricular. 

 

Meta 1:Finalizar o plano de ajuste  

Indicador: Aprovação do ajuste pelo colegiado 

Meta 2: Encaminhar o processo de ajuste para os órgãos superiores 

Indicador: Aprovação do processo 

Meta 3: Efetivar as mudanças curriculares 

Indicador: Atualização no sistema da nova grade curricular 

 

Diretriz 2: Melhoria do acervo bibliográfico 

 

Meta 1: Levantamento das necessidades 

Indicador: Planilha de solicitação de acervo 

Meta 2: Aquisição de acervo 

Indicador: Acervo da biblioteca Campus Rebouças 

 

Diretriz 3: Implementação da formação complementar de Licenciatura 

 

Meta 1:Elaborar o projeto complementar 



Indicador: Aprovação pelo colegiado 

Meta 2: Encaminhar o processo para os órgãos superiores 

Indicador: Aprovação do processo 

Meta 3: Efetivar as mudanças curriculares 

Indicador: Atualização no sistema da nova grade curricular 

 

Diretriz 4: Melhoria do Laboratório de Informática 

 

Meta 1: Acesso a Internet via cabo 

Indicador: Instalação dos pontos de internet para conexão das máquinas 

Meta 2: Adquirir novos equipamentos: computadores completos (CPU, mouses, teclados e 

monitores) e projetor 

Indicador: 20 computadores novos e projetor instalados no Laboratório de 

Informática 

Meta 3: Adquirir softwares para todas as máquinas 

Indicador: Windows, Office, NVivo e SPSS instalados (20 licenças de cada) 

Meta 4: Manter o Laboratório de Informática aberto e em condições de uso durante todo 

o período de funcionamento do curso 

Indicador: Disponibilização de um técnico capacitado, pelo Setor de Ciências 

Humanas 

Meta 5: Viabilizar a utilização do Laboratório de Informática para aulas práticas 

Indicador: Computadores instalados em rede, projetor e quadro branco instalados 

 

Diretriz 5: Melhoria do laboratório de Análise Experimental do Comportamento 

 

Meta 1: Adquirir equipamentos experimentais e outros materiais necessários 

Indicador: Equipamentos instalados e em uso nas atividades práticas das disciplinas 

e pesquisa 

Meta 2: Manter o Laboratório aberto e em condições de uso durante todo o período de 

funcionamento do curso 

Indicador: Disponibilização de um técnico capacitado, pelo Setor de Ciências 

Humanas 

 

Diretriz 6: Avaliação do curso de graduação e PPP 



 

Meta 1: Promover avaliação contínua da graduação e da implementação de ajustes 

Indicador:Relatório anual de avaliação  

Meta 2: Promover avaliação do processo ensino-aprendizagem pelos corpos docente e 

discente, como forma de auxiliar o NDE no Planejamento Pedagógico 

Indicador: Relatório anual 

 

Diretriz 7: Acompanhamento dos egressos 

 

Meta 1: Conhecer as condições de inserção profissional dos egressos do curso em 

colaboração com o Conselhos Federal e Regional de Psicologia, CNPq e outras entidades 

Indicador: Relatório de inserção profissional de egressos a cada três anos 

Meta 2: Promover encontro e outras formas de intercâmbio entre profissionais e 

estudantes 

Indicador: Criação de mecanismos de comunicação entre estudantes e egressos 

 

Diretriz 8: Garantir infraestrutura básica para promover o pleno funcionamento do 

grupo PET Psicologia 

 

Meta 1: Ampliar o espaço físico do PET Psicologia para que possa comportar no mínimo 

19 entre bolsistas e voluntários 

Indicador: sala com espaço suficiente, compatível ou maior que aquelas destinadas a 

outros núcleos 

Meta 2: Garantir ao grupo PET materiais básicos para que possam realizar e promover as 

atividades do grupo. 

Indicador a: 1 mesa de reunião retangular para 8 pessoas, 5 escrivaninhas de 

computador, 20 cadeiras estofadas, 2 armários com portas e fechaduras, 5 computadores, 5 

pontos de acesso a Internet, 5 monitores de computador, 1 telefone, 1 linha telefônica, 1 

multifuncional, 1 ventilador de teto, tinta pra impressora, 1 quadro branco, 1 projetor para 

seminários internos 

Indicador b: 5 licenças de Norton, 5 licenças de Windows mais atual, 1 licença de 

SPSS, 1 licença de Nvivo. 

 

Diretriz 9: Promover o desenvolvimento das atividades realizadas pelo PET Psicologia. 



 

Meta 1: Promover palestras, cursos, simpósios e jornadas com professores convidados de 

fora do Estado do Paraná. 

Indicador a: Realizar uma atividade por ano com um professor convidado de fora do 

Estado 

Indicador b: Realizar dois eventos de extensão por ano. 

 


