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1) Apresentação:  

O Departamento de Psicologia da UFPR (DEPSI) é, atualmente, composto por 29 professores 

efetivos e 05 técnicos-administrativos. Conta ainda com professor Visitante no período de 

2013/2014. Oferta, prioritariamente, disciplinas para o curso de Psicologia, alem de disciplinas 

para os cursos de Administração, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, 

Engenharia Química, Engenharia Cartográfica, Engenharia de Produção, Odontologia, Terapia 

Ocupacional, Nutrição e Enfermagem. Abrange também um Programa de Pós-Graduação 

(Mestrado em Psicologia), bem como nove laboratórios nos quais são realizadas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. São eles: Núcleo de Psicologia, Educação e Trabalho (NUPET), 

Núcleo de Analise do Comportamento (NAC), Núcleo de Psicologia do Transito (NPT), 

Laboratório de Neuropsicologia (Labneuro), Laboratório de Psicanálise, Laboratório de 

Psicopatologia Fundamental, Laboratório de Psicologia Histórico-Cultural, Laboratório de 

Estudos Freudomarxianos, Laboratório de Fenomenologia (Labfeno).   

 

2) Missão:  

Executar o tripé da Universidade pública e gratuita de qualidade, a saber, o ensino, a pesquisa 

e extensão em Psicologia. Gerenciar um corpo docente qualificado, recursos financeiros e 

infraestrutura adequados para garantir a formação em graduação e pós-graduação de 

qualidade. Produzir conhecimento psicológico, em âmbito nacional e internacional, a serviço 

da sociedade. 

 

3) Valores:  

 Ética e respeito; 

 Responsabilidade; 

 Equidade; 

 Profissionalismo; 

 Comprometimento; 

 Transparência. 



4) Desafio Estratégico:  

Superar os fatores que ameaçam a concretização de nossa missão, tais como: excessiva carga 

de trabalho docente, escassez de recursos humanos e materiais, recursos financeiros 

insuficientes para a capacitação docente, infraestrutura incompatível com as necessidades e 

com a qualidade de ensino almejada. 

5) Políticas:  

Valorização do trabalho e da qualificação docente no ensino superior; 

Fomento à pesquisa e pós-graduação; 

Produção de conhecimentos e tecnologias de alto impacto social. 

6) Diretrizes, metas e indicadores:  

Diretriz 1: Ampliação de Recursos Humanos. 
Meta 1: ampliar quadro de professores. 

Indicador a: número de professores contratados no período. 
Meta 2: ampliar quadro de funcionários técnicos-administrativos, em especial, para 

atender a secretaria da Revista Interação em Psicologia, deste Departamento. 
Indicador a: número de técnicos-administrativo contratados no período. 

Ações: Solicitar aos órgãos competentes a contratação de servidores 

Diretriz 2: Capacitação de Recursos Humanos. 
Meta 1: incentivar a realização de pós-doutoramento, por parte dos docentes, tendo 

como meta 01 pós-doutoramento por ano. 
Indicador a: número de pós-doutoramentos realizados por ano. 

Meta 2: incentivar a participação dos docentes em eventos acadêmico-científicos,  
nacionais e internacionais, estabelecendo como meta 01 evento  por ano, por professor. 

Indicador a: número de docentes / eventos por ano. 
Meta 3: incentivar a realização de cursos de capacitação, por parte dos técnico-

administrativos, estabelecendo como meta 01 curso por ano, por técnico. 
Indicador a: número de técnicos / cursos por ano. 

Ações: Promover condições operacionais e financeiras no âmbito do departamento e da 

Universidade, bem como orientar e incentivar a busca de recursos nas agências de fomento.  

Diretriz 3: Incentivar a internacionalização do Departamento de Psicologia. 
Meta 1: incentivar o estabelecimento e manutenção de convênios com universidades / 

instituições  estrangeiras. 
Indicador a: número de convênios realizados por ano. 

Meta 2: incentivar o intercâmbio acadêmico-científico de professores 
Indicador a: número de intercâmbios por ano. 

Meta 3: incentivar a apresentação e divulgação de trabalhos acadêmico-científicos em 
eventos internacionais. 

Indicador a: número de trabalhos apresentados por ano. 
Ações: Orientar e incentivar o corpo docente na busca de parcerias, consolidação e 

desenvolvimento de novos convênios. 



Diretriz 4: Incentivar a realização de atividades de extensão (eventos, cursos, projetos e 
programas), junto a comunidade externa e interna à UFPR. 

Meta 1: realização de, ao menos, doze eventos de extensão ao ano . 
Indicador a: número de eventos realizados por ano. 
Indicador b: número de inscrição/ano 

Meta 2: realização de, ao menos, um curso de extensão ao ano. 
Indicador a: número de cursos por ano. 
Indicador b: número de inscrição/ano 

Meta 3: realização de, ao menos, cinco projetos ou programas de extensão ao ano. 
Indicador a: número de projetos ou programas por ano. 
Indicador b: População atendida. 

Ações: Criar, divulgar e certificar atividades de extensão e oferecer condições de infraestrutura 

para o seu desenvolvimento.  

Diretriz 5: Melhoria da Infraestrutura (Campus Rebouças). 

Meta 1: reequipar os 12 gabinetes de professores (mesas, cadeiras, armários e 
computadores). 

Indicador a: número de gabinetes reequipados no período. 
Meta 2: reequipar o Núcleo de Psicologia, Educação e Trabalho - NUPET (mesas, 

cadeiras, armários e computadores). 
 Indicador a: 
Meta 3: reequipar o Núcleo de Psicologia do Transito - NPT (mesas, cadeiras, armários 

e computadores). 
Indicador a: número de bens adquiridos no período. 

                Meta 4: reequipar o Núcleo de Análise do Comportamento - NAC (mesas, cadeiras, 
armários e computadores). 

Indicador a: número de bens adquiridos no período. 
Meta 5: reequipar o Laboratório de Neuropsicologia – LABNEURO (mesas, cadeiras, 

armários e computadores). 
Indicador a: número de bens adquiridos no período. 

Meta 6: reequipar o Laboratório de Psicanálise (mesas, cadeiras, armários e 
computadores). 

Indicador a: número de bens adquiridos no período. 
Meta 7: reequipar o Laboratório de Psicopatologia Fundamental (mesas, cadeiras, 

armários e computadores). 
Indicador a: número de bens adquiridos no período. 

Meta 8: reequipar o Laboratório de Psicologia Histórico-Cultural (mesas, cadeiras, 
armários e computadores). 

Indicador a: número de bens adquiridos no período. 
Meta 9: reequipar o Laboratório de Estudos Freudomarxianos (mesas, cadeiras, 
armários e computadores). 

Indicador a: número de bens adquiridos no período. 
Meta 10: reequipar o Laboratório de Fenomenologia (mesas, cadeiras, armários e 

computadores). 
Indicador a: número de bens adquiridos no período. 

Meta 11: reequipar o laboratório de informática (mesas, cadeiras, computadores, 
projetor e quadro branco). 

Indicador a: vinte e uma mesas, cadeiras e computadores adquiridos no 
período. 

Indicador b: um projetor e um quadro branco. 



Meta 12: Garantir acesso a internet sem fio nas dependências do departamento de 
psicologia. 

Indicador a: acesso de qualidade a toda a comunidade do departamento. 
Meta 13: Adquirir vinte uma licenças dos softwares: versão atualizada do Windows, 

MS Office, SPSS, NVIVO, Adobe, Norton Antivírus. 
Indicador a: número de software adquiridos no período. 

Meta 14: Adquirir uma licença para cada professor do departamento dos softwares: 
versão atualizada do Windows, MS Office e Norton Antivírus. 

Indicador a: número de software adquiridos no período. 
Ações: Buscar recursos em editais internos e externos, negociar junto à administração superior 

da Universidade a ampliação da verba de capital e custeio. 

Diretriz 6: Ampliar a Pós-Graduação 
Meta 1: Criação do Programa de Doutorado em Psicologia, até dezembro de 2017. 

Indicador a: criação e reconhecimento pela CAPES do Programa de Doutorado 
em Psicologia. 

Ações: Criar e aprovar projeto de doutorado nas instâncias internas e externas. Oferecer 

recursos humanos e infraestrutura adequadas para a implementação do projeto. 

Diretriz 7: Ampliar a pesquisa 
  Meta 1: Vinculação das pesquisas de graduação e pós-graduação às atividades de 

extensão e iniciação científica. 
Indicador a: Número de projetos vinculados à extensão e iniciação científica. 

Ações: Incentivar a vinculação das pesquisas à extensão e iniciação científica. 

Diretriz 8: Melhoria da gestão departamental e redução de burocracia 
Meta 1: incentivar a gestão por câmaras departamentais. 

Indicador a: criação e funcionamento das câmaras departamentais. 
                 
 Ações: Aprovar e implementar câmaras departamentais .   

Diretriz 9: Melhoria das condições de trabalho docente  
Meta 1: adequação da carga horária didática média anual dos professores para um 
total de 08 horas entre graduação e pós-graduação. 

Indicador a: carga horária didática média anual no período. 
 Ações: Ampliar recursos humanos (docentes). 


