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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 três ênfases: psicologia e processos educativos, psicologia e processos de 

prevenção e promoção da saúde, psicologia e processos de trabalho e de gestão. Para tanto, o currículo 

contempla, além das disciplinas obrigatórias do núcleo comum e das optativas do núcleo comum e das 

ênfases, estágios básicos e específicos, bem como disciplinas voltadas à elaboração e redação de trabalho 

monográfico e atividades complementares.  

 

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. 

http://www.ufpr.br/
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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: 

• 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 de produzir novos conhecimentos, comprometido com a 

transformação social e a ética; 

• Contribuir para a construção de um compromisso com a universidade pública, gratuita e de 

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

• Seguir as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases que regulamentam o ensino no Brasil, bem 

como as resoluções do CEPE e outras determinações institucionais; 

• Implementar os ajustes necessários ao Projeto Pedagógico do Curso; 

• Avaliar periodicamente o curso e os egressos. 

 

DIRETRIZES, METAS E INDICADORES 

 

Diretriz 1: Acompanhamento e avaliação da implantação da Versão 2018 do 

Currículo do Curso de Psicologia. 

Meta 1:Executar a implantação do novo currículo  

Indicador: Aprovação da proposta de reformulação, publicação de resolução do CEPE, 

implantação e oferta de disciplinas 

Meta 2: Acompanhar e avaliar a implantação do novo currículo no período de 2018 a 2022 

Indicador: Relatórios do Núcleo Docente Estruturante 

Meta 3: Realizar os ajustes necessários 

Indicador: Processo de ajuste curricular 

 

Diretriz 2: Melhoria do acervo bibliográfico 

Meta 1: Realizar o levantamento das necessidades 
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Indicador: Planilha de solicitação de acervo 

Meta 2: Realizar a aquisição de acervo 

Indicador: Acervo da biblioteca do Setor de Ciências Humanas 

 

Diretriz 3: Melhoria do Laboratório de Informática 

Meta 1: Possibilitar o acesso à Internet via cabo 

Indicador: Instalação de pontos de rede para conexão das máquinas 

Meta 2: Adquirir novos computadores completos (CPU, monitor, teclado e mouse) 

Indicador: Instalação de 20 computadores novos no Laboratório de Informática 

Meta 3: Manter o Laboratório aberto e em condições de uso durante todo o período de 

funcionamento do curso 

Indicador 1: Definição de um período semanal de permanência do técnico de informática 

do Setor de Ciências Humanas no Laboratório  

Indicador 2: Instalação de fechadura biométrica para o acesso ao Laboratório   

Meta 4: Viabilizar a utilização do Laboratório para aulas práticas 

Indicador: Instalação de computadores interligados em rede e quadro branco 

 

Diretriz 4: Melhoria do laboratório de Análise Experimental do Comportamento 

Meta 1: Adquirir equipamentos experimentais e outros materiais necessários 

Indicador: Instalação de equipamentos para uso nas atividades práticas das disciplinas e 

em pesquisas acadêmicas de professores e estudantes da Instituição 

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 5: 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 

 

 


