
ATA CONEPSI SÃO PAULO 
DE 5 À 7 DE JANEIRO DE 2010 

LOCAL: DCE USP 
 

Participantes: Luis, Washington, Suzi e Felipe (PUC-SP), Bruna (Uniban), Rafaela 
(UFPA), Fabiola (PUC-MG), Gregório (UFMG), Ives (fumec), Guilherme, Renata e 
Luca (USP), Bel e Ruy (Unifesp), Julia (ufscar), Luciano (UFG), Fabiane (Faculdade 
Santanna), Yasmin (Unitau) e Remom e Nathali (UFPR). 
 
Pautas agendadas: 
- Encaminhamentos pendentes da penaria final do ENEP 2009/Organização da CONEP 
- Congresso Nacional de Psicologia (CNP) 
- Ato Médico 
- Educação/avaliação que queremos 
- ENEP 2010 
- Criminalização dos Movimentos Sociais 
 
Pautas adicionadas: 
- Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciência e Profissão (CBP) 
 
 
INFORMES 
 
- Ives (FUMEC) pediu para adicionar um ponto de pauta com relação ao ENEP – BH, 
que discutiríamos os 3 estudantes presos da Bahia e o caixa do CONEP. No fechamento 
financeiro do ENEP-BH acabaram com um prejuízo não programado para o DA da 
PUC-MG Coração Eucarístico. Encaminhamento de mandar um e-mail para o DA 
pedindo mais informações sobre o caso, já que nenhum dos presentes sabia ao certo 
como está sendo resolvida esta questão  e o valor do prejuízo. 
- Luis (PUC-SP) deu informe sobre a estrutura da USP durante o CONEPSI, explicando 
como funcionaria a alimentação, o alojamento e o banho. 
-Luis (PUC-SP) propôs uma mudança na programação sendo o CBP colocado como o 
1º ponto de pauta devido à urgência que temos para indicar um nome para um dos 
simpósios do congresso. Fabianne (UniSantanna) sugeriu que organização da conep se 
mantivesse como 1º ponto, pois a organização da CONEP seria essencial ser discutida 
antes das demais pautas e que o CBP seja incorporado como 2º ponto de pauta. Proposta 
da Fabianne aceita. 
- Renata (USP) deu informe sobre a reunião da ANEL ocorrida em setembro de 2009. 
Informou as principais deliberações: Formulação de um Projeto de Lei que materialize 
um projeto de educação, eleição da comissão executiva, impulsionamento das regionais, 
construção de um Seminário Nacional de Saúde. Próxima reunião da ANEL será 
durante o FSM. 
- Felipe (PUC-SP) deu informe que o Sindicato dos Psicólogos de São Paulo lhe 
procurou pedindo que levasse o ponto “psicologia no ensino médio” para a CONEP 
debater, para que posteriormente conversássemos com o CFP, ABEP e o sindicato sobre 
o tema. Encaminhamento: Que este ponto seja debatido no próximo CONEPSI 
(COREP-SP responsável por preparar o ponto). 
 
 



 
1) Encaminhamentos Pendentes da Plenária final do ENEP 

2009/Organização da CONEP 
 
Felipe (PUC-SP) leu a ata do CONEPSI Curitiba para levantarmos os pontos 
pendentes que precisamos encaminhar. 
Fabianne e Bel (Unifesp) levantaram os seguintes pontos pendentes: Organização do 
calendário de lutas, auxilio as entidades de base e espaços físicos, luta 
antimanicomial, lei do estágio, Relação da CONEP com os COREPs/COEREP e os 
EREPs, jornal da CONEP, participação da CONEP no FENEX, participação da 
CONEP no FENPB e luta contra a elitização dos congressos de psicologia. 
 
Informes dos articuladores regionais. 
 

- Luciano (UFG) deu repasse da regional Centro-Oeste. Luciano e Danilo (UFG) estão 
puxando as discussões da CONEP no Estado de Goiás e agora começaram a dialogar 
com a PUC-GO. Ambos levaram a discussão sobre o ENADE e ato médico para a UFG. 
UFG e PUC-GO foram juntas para a marcha de usuários da saúde mental e panfletaram 
o manifesto escrito pela CONEP e o próxima ação será apresentar a CONEP nas 
calouradas. Estão sem COREP-CO e não sabem como andam a movimentação nos 
demais estados da região. 
- Fabianne (Unisantanna) deu repasses da regional Sul. Informou da fundação do CA da 
unisantanna depois de um ano de tentativa, porem estão com dificuldades para 
consolidar as reuniões do CA. Fizeram uma passeada contra o ato medico em Ponta 
Grossa-PR (com participação da unisantanna e da UEPG). Reunião do corep-sul em 
dezembro com a participação da Fabianne como representante da CONEP e nos trouxe 
o repasse de como anda a construção do EREP-SUL 2010l. Amanda(UCS-RS) e 
Vanessa (puc-pr) estão incorporadas ao Coletivo Gestor da CONEP como articuladoras 
da regional sul 
- Rafaela (UFPA) deu repasses da regional Norte. Contou que estão passando 
dificuldades no Pará devido ao excesso de coisas para o ENEP. O CA da UFPA está se 
reerguendo e a Rafaela fez o convite para eles virarem articulador Norte, convite  que 
ainda está sendo discutido. Existe uma dificuldade de fazer um dialogo coerep/conep, 
devido a diferença de funcionamento entre a conep e o coerep, porem ela anda levando 
questões da CONEP para o COEREP. 
- Fabiola (PUC-MG) e Ives (FUMEC) deram informe do G6. O G6 são 6 estudantes de 
Minas Gerais que discutem temas ligados a profissionais de psicologia e representações. 
Estão tentando unificar o movimento do CRP-MG e do sinpsi-MG e vão disputar a 
próxima  eleição para o sinpsi-mg. Gregório (UFMG) deu informe que não está 
havendo movimentação regional em Minas Gerais e que o CA da UFMG está 
desmobilizado. Indicativo do Gregório para articulador de Minas Gerais. Ives deu 
informe que o DA da FUMEC acabou de ser assumido por uma nova gestão e que em 
breve irão discutir sua relação com a CONEP. 
- Luis (PUC-SP) deu repasse da regional São Paulo. Ele relembrou que o CA da pucsp 
está como articulador porem as funções são delegadas ao corep-sp. O EREP-SP está 
sendo construído bastante politizado e ocorrerá entre 9 e 12 de outubro, ainda sem sede. 
 
 
. 
 



Encaminhamentos pendentes 
1.1) Entidades de base e espaço físico 
Fabianne  reclamou que a CONEP ajudou pouco na abertura do seu CA propos que 
façamos uma discussão maior sobre isto, fazendo documentos explicando sobre o 
que é um c.a. e como abrir um. 
Luciano apoiou a idéia da cartilha e um trabalho maior de base e de levarmos a 
discussão em universidades que não tem CA. Também levantou a importância de 
fazermos uma carta de apresentação da CONEP. 
Encaminhamentos: Que a CONEP escreva uma cartilha sobre C.A. (esperar a 
cartilha que o DCE da UFG está escrevendo para nos basearmos. Comissão para a 
cartilha: Bel, Felipe, Fabianne  e Luis)  
Carta de apresentação da conep para ser feita emergencialmente. Responsáveis 
Luciano, Fabianne e Bel (o esboço deve ser enviado até 30 de janeiro e 
complementos até o dia 3 de fevereiro) 
Texto sobre do espaço físico (para a cartilha sobre CAs e para ser panfletado solto 
em locais que já tem c.a.). Responsável: Renata 
Propostas de intervenções da CONEP. Responsável: Bel 
 
1.2) Luta  Antimanicomial 
Encaminhamento: Que a luta antimanicomial seja o ponto de formação do próximo 
CONEPSI e que a discussão seja focada na atual conjuntura política da luta. 
 
1.3) luta contra a elitização dos congressos 
Encaminhamento: que a CONEP escreva uma carta pública se posicionando contra a 
elitização e o academicismo dos congressos e como se da a participação dos 
estudantes nestes espaços  (se basear na carta que o Marimba já começou, Fabianne 
falar com o Marimba para  finalizar a carta). 
Que a CONEP inclua como ponto de pauta no FENPB a questão dos preços nos 
congressos. 
 
1.4) Relação com o FENPB 
Luis (representante da CONEP no FENPB) deu esclarecimento sobre o que é o 
FENPB e como a CONEP está participando deste espaço. 
Encaminhamento: continuar participando do FENPB e fortalecer registros e repasses 
das reuniões. 
 
1.5) Participação no FENEX 
Próximo FENEX de  5 à 7 de fevereiro em SP. 
No ultimo FENEX participamos no ponto do enade, onde nossa cartilha foi 
reinvidicada pelo fórum. 
Ficamos responsáveis em soltar um material sobre diretrizes de outro tipo de 
avaliação para contrapormos ao ENADE. 
Encaminhamentos: Cobrar a presença da CONEP no grupo de e-mails do FENEX. 
Responsáveis: Felipe e Luis 
Discutir as pautas do próximo FENEX 
Fortalecer os repasses das reuniões do FENEX 
Sugerir a pauta “ato médico” para o próximo FENEX e sugerir as pautas espaços 
físicos e preço dos congressos para as próximas reuniões do Fórum 
 
 



1.6) Lei do estágio 
Encaminhamentos: comissão para debater o assunto (Julia, Yasmin e Fabiola) 
Abrir um espaço de discussão sobre o tema  no próximo ENEP. 
 
1.7) Relação COREP/COEREP/EREPs e CONEP 
Encaminhamentos: Que a CONEP participe das reuniões das regionais buscando um 
maior diálogo com as mesmas, levando repasses da CONEP e trazendo repasses das 
regionais e buscar trazer pessoas das regionais para as nacionais, preservando a 
autonomias do movimento.  
Levar a carta de apresentação da conep para as reuniões regionais. 
Que no ENEP tenha um espaço para reunião dos estudantes de cada região e 
momento para que os COREPs dialoguem. 
Que os articuladores regionais busquem espaços para a CONEP dentro dos EREPs. 
 
1.8) Jornal e Comunicação interna e externa da CONEP 
Encaminhamentos: Fazer um blog da conep, oferecendo espaços no blog para as 
regionais e bimestralmente lançar um jornal com os textos que forem postados 
Responsáveis por criarem o blog e para cuidarem das postagens: Felipe, Guilherme, 
Luciano, Bel e Fabianne.As pessoas do coletivo gestor poderão postas textos 
assinados por elas próprias, porem buscar que seja postado o máximo de textos 
assinados pela CONEP. Que os textos da CONEP sejam produzidos na lista da 
conep e aprovados na lista do coletivo gestor. No jornal apenas postar textos 
assinados pela conep. 
Fazer um tutorial de como utilizar as ferramentas on-line da CONEP. Responsável: 
Fabianne 
Reuniões virtuais aberta para todos os alunos de psicologia e caso tenha necessidade 
reuniões (extraordinárias) fechadas do coletivo gestor. 
Ives procuram moderador da lista da CONEP pedindo para que ele passe a lista para 
algum estudante ativo no coletivo gestor. 
 
2) Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciência e Profissão 
 
Luis e Bruna (representantes da CONEP na comissão executiva do CBP) deram 
repasses sobre as últimas reuniões da comissão. 
 
A CONEP não indicou pareceristas pra o CBP, pois como só poderiam ser indicados 
professores doutores achamos que esta indicação não deveria ser feita por nós. 
 
A CONEP indicou as seguintes conferências para o CBP: Redução de Danos (Zé 
Anézio), Movimento Estudantil (Marimba) e Reforma Universitária (corep-sp) – 
Cobrar os 3 responsáveis sobre dados das conferências para enviarmos para a 
ComEx do congresso. 
 
Outras atividades que podemos propor até maio/2010: mini cursos, mesa redondas, 
simpósios gerais, conversando sobre, como eu faço e pôsteres. 
 
- A CONEP, dentro da construção do encontro, está no eixo “Novas demandas 
sociais” junto com CFP, ANPEP. Cada eixo que compõe o encontro ira apresentar 
um simpósio de encerramento de cada dia do congresso, sendo este pensado 
conjuntamente por todas as entidades do eixo. 



O simpósio terá o formato de 3 palestrantes e um coordenador e o tema do simpósio 
do nosso eixo será “sujeito cerebral, sujeito econômico e sujeito de direitos”. Luis 
leu o texto enviado pelo CFP sobre a explicação do nosso tema e do que o simpósio 
deveria abarcar e este texto ficou pouco claro para todos. 
Encaminhamos de escrever um texto de resposta para o CFP falando sobre a pouca 
clareza do texto escrito por eles e de encaminhar o nome da psicóloga Cassia Regina 
Furtado Guimarães ou de algum representante do MST para compor a mesa. 
O texto escrito pela CONEP está no ANEXO 1 da ata.  
 
Iniciou a discussão sobre estudante monitor e o COREP-SP ficou encarregado de 
escrever um texto sobre o tema para ser encaminhado para a comissão organizadora 
de cada congresso. Neste texto deverá ser problematizada a função do estudante-
monitor dentro dos congressos. 
 
 
3) ATO MÈDICO 
 
Informes de cada universidade em relação ao tema: 
UFG – começaram a discussão sobre o tema na calourada 
UniSantanna – ato com poucas pessoas mas forte, com presença da imprensa e de 
vários cursos diferentes. Estão organizando outro ato 
UFPR – ainda não fizeram nada, estão esperando a CONEP marcar alguma 
atividade nacional para puxarem a mesma atividade na universidade. 
Minas Gerais - dia 17 de novembro foi realizada uma audiência pública puxada por 
um vereador de Belo Horizonte que é fisioterapeuta. Desta audiência os conselhos 
de saúde estão se reunindo junto com os estudantes que construíram um documento 
ressaltando pontos do projeto que são prejudiciais as profissões. Este documento 
depois que ser assinado por todos serão encaminhados aos vereadores. Nas 
calouradas irão fazer com as entidades amigas um ciclo de atividades dentro das 
IES, para esclarecer os alunos sobre o tema. 
Dia 27/02 acontecerá um ato em Belo Horizonte. 
GT permanente nos conselhos de saúde sobre o tema com participação de 
profissionais e estudantes. 
Pará – Não está rolando muita discussão puxada pelo movimento estudantil, as 
poucas atividades feitas foram puxadas pelo CFP. 
Provavelmente rolara discussão sobre o ato médico na calourada da UFPA 
O COEREP tem indicativo de debater o tema em sua próxima reunião presencial. 
São Paulo – o COREP-SP debateu o tema e produziu um manifesto reinvidicado 
pela CONEP. 
Foi realizado um ato em frente ao CREMESP com pouca adesão, onde foi entregue 
o manifesto da CONEP para a população e para os vereadores. 
Foi realizado uma discussão na PUC-SP com a presença do CRP-SP, CREFITO-SP, 
CROO-SP, SinPsi-SP, CFP e COREP-SP onde vimos divergências nas posições dos 
conselhos regionais e federais das profissões ligadas a saúde. 
O COREP-SP foi incorporado ao showmicío contra o ato médico que acontecerá no 
dia 27/02 em São Paulo e está sendo organizado pelos conselhos regionais ligados a 
saúde. 
Informaram que o CFP está indo conversar com senadores para ver suas posições. 
Alguns partidos já disseram ser a favor do ato médico e outros contra. 
O CFP está marcando um ato nacional dia 09/03. 



PUC-SP – aconteceu o debate organizado pelo COREP-SP e será realizada uma 
festa na calourada sobre o tema ato médico. 
Usp-sp – Começou um comitê de saúde para debater o tema, porem ele não foi 
muito para frente.  
Vai ter uma calourada da saúde que discutira o ato médico, a psicologia não 
participará. 
O CA marcou uma discussão do dia 28/03 do ato médico e tem indicativo do ato 
médico ser pauta do fórum dos estudantes, professores e funcionários. 
O ato do dia 27/02 será incluído na programação da calourada, assim como a festa 
da PUC-SP 
Unitau – Indicativo de discussão durante a calourada 
UFSCar – reunião da liga da saúde com poucas pessoas. Conseguiram fazer 
discussão em alguns C.As de saúde, inclusive com o de medicina. A liga fez 3 
reuniões, com participação de grande parte dos cursos de saúde da universidade. 
Durante o próximo ano as atividades devem continuar com boa perspectiva. 
Ato médico também foi discutido nos conselhos da universidade. 
Unifesp – Ainda não teve grande manifestação. 
Conversaram com o C.A. de medicina que não se posicionou oficialmente. 
Enfermagem, fonoaudiologia e biomedicina também estão tentando fazer 
manifestações. 
 
 
Discussão 
Discussão entre as duas posições dos grupos que discutem o PL – rejeição total do 
projeto (posição do CFP) ou mudar partes do projeto (COFITO). A CONEP reitera 
sua posição de ser contra este projeto pedindo a sua rejeição total devido à 
concepção de saúde, a pratica de saúde e como a saúde é pensada neste PL 
 
Discussão sobre o apoio – ou não – da CONEP no showmicio que está sendo 
organizado em SP. O COREP-SP está apoiando o evento e fará discussões sobre o 
PL durante o evento. Discutimos também o apoio – ou não – ao ato nacional do dia 
09/03 que está sendo organizado pelo CFP. 
 
 
Encaminhamentos: 
Que a CONEP intervenham nas calouradas, dentro de suas possibilidades, levando a 
discussão do ato médico. 
Que a CONEP apóie as manifestações do dia 27/02 e 09/03. 
Ampliação do nosso manifesto para levarmos nas calouradas. Comissão: Luis, 
Guilherme, Remom (alguém do CAP UFPR), Rafaela, Fabianne, Renata, Ives e 
Julia. Prazo até 30/01 para o panfleto estar na lista 
A mesma comissão deve organizar um panfleto focando mais na questão do usuário 
de saúde para ser entregue nas manifestações. Prazo para este panfleto é o dia 20/02. 
Que as regionais vão as faculdades levar o debate do ato médico. 
Resposta sobre o documento escrito por MG, vendo se a CONEP assina – ou não – 
o documento. 
Compilação de textos sobre o ato médico para disponibilizarmos para download. 
Que saúde seja pauta no próximo conepsi. 
Que a CONEP faça bottons, adesivos e camisetas da nossa campanha. 
Responsáveis: Julia e Gregório. 



 
 
4) Educação/avaliação que queremos 
 
Informes sobre a campanha de boicote ao ENADE 
 
UniSANTANNA- não teve boicote pois o curso é novo 
UFG - não teve boicote, porem a cartilha da conep foi panfletada e houve discussão 
sobre o tema. 
UNIFESP – boicotaram o Enade. A campanha da CONEP e o adesivo da FENEX 
foram distribuídos para os alunos e lançaram uma carta publica mostrando a sua 
posição em relação ao boicote.  
USP - Boicote institucional da universidade, portanto o tema não foi debatido entre 
os alunos. 
PUC-Minas - não houve boicote e nem discussão 
UFMG - não tem acumulo para realizar discussão e, portanto não realizaram o 
boicote. 
UFPA - não houve Boicote. Porem a cartilha da CONEP foi enviada para os alunos 
de psicologia do Pará. 
UEPB - Boicotou 
UFC - Boicotou 
PUC-CAMPIMPINAS - realizaram plebiscito para averiguar a opinião dos alunos. 
O Enade não foi boicotado porem vários alunos disseram não concordar com a 
avaliação. não concordar com 
UFPR – Boicotaram o Enade e fizeram grande campanha dentro da universidade, 
inclusive em outros cursos. 
PUC-SP – Grande campanha pró-boicote. Muitos alunos boicotaram, mas não existe 
uma posição oficial do curso devido ao esvaziamento da assembléia. 
UNITAU - boicote foi aderido por muita gente devido à demissão de 10 professores 
no dia anterior à prova 
UNIBAN - houve boicote 
 
 
Que avaliação queremos? 
 
No ultimo FENEX a CONEP conjuntamente com a ENECOS ficou responsável de 
elaborar uma “proposta” de avaliação e levar contribuições para o próximo FENEX.  
O CAP UFPR apresenta proposta de avaliação que realiza na UFPR(ANEXO 2) 
Discussão sobre a avaliação do CAP UFPR, foi levantada a necessidade de dar um 
enfoque maior na questão política. 
Devemos pensar em uma maneira de elaborar uma avaliação respeitando as 
realidades locais de cada instituição. 
 
 
Encaminhamentos: 
- Trazer essa discussão para dentro do ENEP, 
- Debater para o próximo CONEPSI - QUE EDUCAÇÂO TEMOS E QUE 
EDUCAÇÂO QUEREMOS  
- Este tema deve ser explorado em uma mesa /gdv’s no ENEP 



- Construir Pré ENEP´s e caderno de textos pré-enep (fazer com que os estudantes 
chegue ao ENEP com alguém acumulo sobre o tema)  
- Focar na “educação que temos” e deixar que os grupos de discussão discutam 
“educação que queremos”. Devemos refletir qual o papel da educação na sociedade 
 
 
 
5) Congresso Nacional de Psicologia (CNP) 
 
Luis explicou aos presentes o que é o CNP, que acontecerá este ano em Brasília. 
 
Recentemente a CONEP participou de uma reunião com o CFP com a pauta 
“participação estudantil no cnp”, que foi marcada no encontro da ABRAPSO 2007. 
A CONEP não tinha nenhuma proposta para reunião, pois isto não tinha sido 
debatido pelo atual coletivo gestor, portanto foi mantido o antigo modelo de 
participação dos estudantes dentro do congresso. 
 
O CNP tem 4 fases: Eventos preparatórios, pré-congressos, congressos regionais e 
congresso nacional. Nas 2 primeiras fases a participação dos estudantes é livres, nos 
congresso regionais cada regional deve procurar seu CRP para saber como será a 
participação dos estudantes. Na etapa nacional a CONEP indica a participação de 
um estudante de cada regional do sistema conselhos para participar do congresso. 
Para o estudante participar da fase regional, ele deve ter participado de todas as 
outras etapas. 
 
 
Encaminhamentos: 
Indicar para o CNP pessoas que concordem com a política da CONEP, pois só desta 
maneira o estudante estará levando as discussões da CONEP e representá-la. 
O critério para indicação será que o estudante concorde com as nossas diretrizes e 
tenha acúmulos para defendê-las. 
A CONEP não vai enviar e defender teses no CNP, pois não acreditamos neste 
modelo de atuação e de como estas teses serão encaminhadas pela próxima gestão 
do CFP. 
Que a CONEP marque uma reunião com o CFP vendo a viabilidade de que a 
CONEP possa indicar pelo menos um nome para cada congresso regional, que cada 
articulador regional marque uma reunião com o seu CRP com a mesma pauta. 
Responsável pela reunião com o CFP: CA PUCSP 
Marcar reuniões virtuais com os representantes da CONEP no CNP para discutir 
como será a nossa atuação. 
Indicativo de marcar um CONEPSI ou reunião do coletivo gestor da CONEP 
durante o CNP. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6) Encontro Nacional de Estudantes de Psicologia 2010 (ENEP) 
 
CAP UFPR relembrou os encaminhamentos tirados na plenária final do ENEP 2009 
sobre a organização do ENEP 2010. 
 
Rafaela contou que está acontecendo reuniões semanais em Belém para a 
organização do encontro. Além disto, os estudantes envolvidos na organização estão 
envolvidos em comissões, que também estão se reunindo periodicamente 
 
Rafaela apresentou o logo do ENEP 2010. (ANEXO 3) 
 
Comissões de organização do ENEP: 
Planejamento estratégico 
Finanças 
Acadêmico Político – pensar as atividades de cunho acadêmico e político do 
encontro – presença de membros da CONEP é essencial 
Comissão sistematização – comunicação/site/assuntos virtuais  
Comissão alimentação – RU da UFPA estará em recesso, a comissão vai correr atrás 
da alimentação para os participantes do encontro. 
Comissão de saúde – pensar no cuidado durante o ENEP como um todo. 
Estrutura Geral – alojamento/limpeza/segurança/estrutura física 
Comunicação – divulgação do encontro – presença de pessoas dos outros Estados é 
essencial 
Artístico cultura - oficinas/festas/apresentações culturais. 
 
 
Estrutura: devido ao falecimento de um estudante no ENEH do ano passado, estava 
sendo discutido a proibição de alojamentos dentro da UFPA. A comissão que estava 
estudando este caso chamou a comorg do enep 2010 e das outras comissões que 
estão organizando encontros na ufpa (ciências sociais, biblioteconomia e 
antropologia).  
O que está sendo discutido hoje junto com a reitoria da UFPA é a não proibição dos 
alojamentos e sim formalizar e organizar melhor os alojamentos, para maior 
segurança de todos. 
 
Rafaela leu como estava sendo pensada a programação pelos estudantes de Belém e 
após algumas discussões chegamos ao seguinte formato. 
 
24/07 
Dia Livre com alojamento – para que as pessoas possam descansar após a longa 
viagem antes de começar o encontro. Começo do credenciamento 
 
25/07 
Manhã = Credenciamento 
14-18hrs = Enep é nossão =  histórico da conep, histórico da ultima gestão, repasses, 
leitura do regimento, apresentar o encontro, apresentar cada momento do encontro. 
18-19:30hrs = Janta e organização das brigadas de organização do encontro durante 
seu acontecimento (limpeza e etc) 
 



19:30-21 hrs  = mesa de abertura = 1 Movimento Social da região, 1 psicólogo que 
trabalhe com Movimentos Sociais e um estudante que fale de Movimento Estudantil 
como Movimento Social. 
21hrs = festa – arrastão da pavolagem 
 
26/07 
7-9hrs = café 
9-12 hrs = oficinas e trabalhos (oficina: chamar pessoas de MS para dar oficinas. E 
vivencias encaminhadas por alunos) 
12-14hrs = almoço 
14 – 17hrs = GT relacionados à mesa de abertura 
17-19hrs = mesa de educação 
19-20:30 = janta 
20:30-21:30 = mini plenária 
21:30=cinepsi 
Atividades culturais 
 
27/07 
7-9 = café 
9-12hrs = GDVs 
12-14hrs = almoço 
14-16hrs = mesa de saúde 
16-19 = Pré-plenaria 
19hrs = janta 
Esquenta TransEnep 
FESTA TransEnep 
 
28/07 
7-8:30hrs = café 
8:30-12:30hrs= 2 hr encontre a sua região e 2hr de encontro de regionais 
(Apresentação dos COREPs/COEREP e relações delas com a CONEP) ou GTs de 
organização do MEPsi 
12-14hrs = almoço 
14-16 hrs = GTs educação 
16:30- 20hr = GTs MEPsi 
20 – 21hrs = Janta 
21 hr- 22hrs = mini plenária  
ATIVIDADES CULTURAIS 
 
29/07 
7-9hrs = café 
9-18hrs = NVs/Oficinas/Olimpíadas Cooperativas 
18hrs – 19:30 = janta 
19:30 – 21:30 hrs = GTs saúde 
Atividade Cultural – Sarau 
 
30/07 
7 – 9 hrs = café 
9-12 hrs = plenária 
12 – 14 hrs = almoço 



14 – 18 hrs = plenária 
18 – 19:30 = janta 
FESTA DO CABIDE 
 
31/07 
DIA LIVRE COM ALOJAMENTO DISPONÍVEL!!! 
 
Encaminhamentos: 
Que sejam elaborados dossiês sobre as discussões surgidas durantes os pré-enep’s 
para que elas sejam mais aprofundadas durante o encontro 
Reunião virtual dia 31/01, 18hr30min para organizar caderno de textos, organizar as 
comissões do enep, encontro de regionais e pré-enep. 
 
7) Ponto de formação 
 
Discussão sobre o tema “criminalização dos movimentos sociais” com a presença do 
jornalista Navarro e do militante do movimento terra livre, Ronaldo. 
Não foi tirado nenhum encaminhamento 
 
 

PRÓXIMO CONEPSI 
 

2 À 4 DE ABRIL EM BELÉM-PA!!!! 
 

PAUTA 
LUTA ANTIMANICOMIAL (FORMAÇÃO) 

SAÚDE 
PSICOLOGIA E ENSINO MÉDIO 

ENEP 2010 
EDUCAÇÃO QUE TEMOS, EDUCAÇÃO QUE QUEREMOS 



ANEXO 1 
EMAIL DE RESPOSTA DO CBP 

Olá, 

Nos últimos dias a CONEP realizou uma reunião presencial em São Paulo e um 

dos pontos de pauta foi o CBP. Apresentei as propostas encaminhadas e discutimos 

como poderíamos contribuir da melhor forma para a construção do Simpósio. 

A CONEP considera pouco objetivo e muito abrangente o texto, além de não 

contemplar o que foi discutido na telereunião do dia 12 de janeiro de 2010, podendo 

causar incompreensão da proposta.  

Tendo em vista a demanda advinda do Congresso Brasileiro de Psicologia, 

propomos uma apresentação de práticas da psicologia que possibilitem uma reflexão 

sobre a sociedade, a própria psicologia enquanto ciência e profissão e a democracia; 

contribuindo assim para uma maior associação entre conteúdo e prática.  

 Por isso, acreditamos que a presença de um debate em torno das práticas 

cumpra um papel de tornar concreto os temas levantados. Em torno disso, é notável o 

papel que cumprem as intervenções na área de políticas publicas, uma vez que estas 

também trazem uma diversidade de demandas particulares apresentadas à psicologia no 

dia-a-dia do profissional. Sendo assim, levantamos as sugestões de indicar nomes como 

Cassia Regina Furtado Guimarães, psicóloga de um Centro de Referencia em 

Assistência Social do Município de Curitiba.  

 Alem disso, ao se falar de concepção de sujeito e sociedade, 

reconhecemos ser inevitável o encontro com os movimentos sociais, os quais têm o 

papel de levantar um questionamento em torno das demandas sociais constantemente, 

contribuindo para reflexão e construção de novas formas de conceber a sociedade. Estas 

podem corroborar para a elaboração de uma nova psicologia que consiga abarcar estas 

necessidades. Então, sugerimos a presença de um militante do Movimento Sem Terra, a 

ser contatado pela CONEP.  

Obrigado, 

Luís Fernando Farcetta 



 
ANEXO 2 

 

  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
CENTRO ACADÊMICO DE PSICOLOGIA 

 
FICHA DE AUTO AVALIAÇÃO DE PROFESSORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 

2009 
 

Nome do(a) professor(a): 
 
 

Disciplina: Período e ano em que fez a 
disciplina:  
 

O CAP UFPR (Centro Acadêmico de Psicologia), com o objetivo de participar da 
avaliação dos professores do DEPSI UFPR (Departamento de Psicologia) em estágio probatório, 
promove uma auto avaliação dos professores, referente ao processo de ensino aprendizagem, 
visando uma avaliação que seja mais ampla na explicação desse processo. As seguintes 
questões foram respondidas em entrevistas realizadas com os professores.  
 
PONTUALIDADE - Inicia e termina a aula no horário previsto. 
1. Você considera a sua pontualidade: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________ 
_________________________________________________________________________
___ 
 
ASSIDUIDADE - Comparecimento às aulas; aviso antecipado, justificativa e 
reposição de ausências. 
2. Quanto a sua freqüência nas aulas: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________ 
 
3. Ao faltar, você avisa antecipadamente ou justifica sua falta: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________ 
4. A existência de um controle da freqüência dos estudantes é: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________ 
 
DIDÁTICO - Conhecimento da disciplina; mostra segurança na ministrarão das 
aulas; abordagem de conteúdos atualizados e conhecimento de inovações da 
área; responde efetivamente às questões formuladas, demonstra ter planejado a 
aula; vincula teoria e prática; formula perguntas de natureza exploratória; busca 
alternativas para facilitar a aprendizagem; emprega voz audível. 
5. Quanto à atualidade do conteúdo (comentários sobre pesquisas e artigos 
recentes): 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________ 
 
6. Quanto ao seu domínio do conteúdo da disciplina: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________ 
 
7. Quanto à clareza das suas explicações: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________ 

 



8. Quanto ao material que você utiliza (datashow, textos, apresentações, 
retroprojetor): 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________ 
9. Quanto ao estimulo ao debate e participação da turma nas discussões: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________ 
 
 
10. Quanto a sua habilidade em conter a dispersão da turma: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________ 
 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO - Elabora adequadamente os instrumentos de avaliação; 
analisa com os estudantes os resultados da avaliação. 
11. Você esclarece os métodos de correção de suas avaliações (provas):  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________ 

 
12. Sobre a quantidade e qualidade das avaliações (provas) da disciplina: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________ 



  
13. Sobre o método empregado na correção das avaliações: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________ 
14. Sobre a devolutiva das provas (caso haja), se você justifica a nota e seus métodos 
de correção: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________ 
 
PROGRAMA E EMENTAS DE DISCIPLINA - Elabora programas baseados nas ementas 
das disciplinas; segue o programa durante o semestre letivo. 
15. Sobre o seu programa da disciplina: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________ 
 
16. Sobre o seguimento da ementa da disciplina é: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________ 
 
INCENTIVO A GRUPO DE ESTUDOS 
17. Quanto ao incentivo à realização de estudos complementares à disciplina: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________ 



 
ÉTICA E RELACIONAMENTO - Tratamento ético e prestativo na relação processo 
dentro e fora da sala de aula. 
18. Quanto sua postura em sala de aula: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________ 
_________________________________________________________________________
___ 
19. Quanto sua relação com os estudantes: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________ 
 
PESQUISA E EXTENSÃO - Estimula, orienta e oferece meios de acesso para 
atividades de pesquisa e extensão. 
20. Sobre sua participação em projetos de pesquisa: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________ 
 
21. Sobre sua divulgação para os estudantes em relação a projetos de extensão: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________ 

 
22. Sobre seu conhecimento sobre outros projetos de pesquisa e extensão do 
departamento: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________
_____________________ 
 
23. Como você avalia sua articulação entre ensino, pesquisa e extensão, feita em 
sala de aula? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________ 
_________________________________________________________________________
___ 
ACESSIBILIDADE - Integração com a turma e discussão aberta durante 
acompanhamentos; programa aulas de acompanhamento previamente; oferece 
flexibilidade de horários para alindamento. 
24. Sobre sua disponibilidade em atender os estudantes pra esclarecimentos sobre a 
matéria: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________ 
 
25. Sua prestatividade para discutir sobre demais assuntos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________ 
 
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Estimula a aprendizagem do estudante; 
identifica as dificuldades na aprendizagem e o orienta, tendo em vista a 
superação das mesmas. 
26. Como você avalia sua identificação, orientação e acompanhamento dos 
estudantes com dificuldades de aprendizagem e relacionamento? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________ 
 
 



Escreva aqui suas considerações finais, críticas e sugestões. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________ 

 

  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
CENTRO ACADÊMICO DE PSICOLOGIA 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROFESSORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 2009 

 
Nome do(a) professor(a): 
 
 

Disciplina: Período e ano em que fez a 
disciplina:  
 

O CAP UFPR (Centro Acadêmico de Psicologia), com o objetivo de participar da 
avaliação dos professores do DEPSI UFPR (Departamento de Psicologia) em estágio probatório, 
agradece a sua colaboração no preenchimento desta ficha. Considere as 6 alternativas e 
marque um “X”,  referente a sua opinião em relação ao critério questionado. As linhas abaixo 
de cada questão, referente à justificativa de sua resposta fazem parte da avaliação e tem seu 
preenchimento obrigatório.   
 
 
PONTUALIDADE - Inicia e termina a aula no horário previsto. 

1. Você considera a pontualidade do professor: 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 
 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 
 
ASSIDUIDADE - Comparecimento às aulas; aviso antecipado, justificativa e 
reposição de ausências. 
2. Quanto à freqüência do professor nas aulas: 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 



 
3. Ao faltar, o professor avisa antecipadamente ou justifica sua falta: 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 
 
4. A existência de um controle da freqüência dos estudantes é:  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 
 
DIDÁTICO - Conhecimento da disciplina; mostra segurança na ministração das 
aulas; abordagem de conteúdos atualizados e conhecimento de inovações da 
área; responde efetivamente às questões formuladas, demonstra ter planejado a 
aula; vincula teoria e prática; formula perguntas de natureza exploratória; busca 
alternativas para facilitar a aprendizagem; emprega voz audível. 
5. Quanto à atualidade do conteúdo (comentários sobre pesquisas e artigos 
recentes): 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 
 
6. Quanto ao domínio do conteúdo da disciplina pelo professor:  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 
 
7. Quanto à clareza das explicações: 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 

 
8. Quanto ao material que utiliza (datashow, textos, apresentações, retroprojetor): 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 



 
9. Quanto ao estimulo ao debate e participação da turma nas discussões: 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 
 
10. Quanto à habilidade em conter a dispersão da turma: 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 
 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO - Elabora adequadamente os instrumentos de avaliação; 
analisa com os estudantes os resultados da avaliação. 
11. O professor esclarece os métodos de correção de suas avaliações (provas):  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 
 
12. Sobre a quantidade e qualidade das avaliações (provas) da disciplina:  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 

 
13. Sobre o método empregado na correção das avaliações: 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 

 
14. Sobre a devolutiva das provas (caso haja), se o professor justifica a nota e os 
métodos de correção: 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 
 



PROGRAMA E EMENTAS DE DISCIPLINA - Elabora programas baseados nas ementas 
das disciplinas; segue o programa durante o semestre letivo. 
15. Sobre a existência e cumprimento de um programa da disciplina:  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 
 
16. O seguimento da ementa da disciplina é:  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 

 
INCENTIVO A GRUPO DE ESTUDOS 
17. Quanto ao incentivo à realização de estudos complementares à disciplina: 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 
 
ÉTICA E RELACIONAMENTO - Tratamento ético e prestativo na relação processo 
dentro e fora da sala de aula. 
18. Quanto à postura do professor em sala de aula: 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 
 
19. Quanto à relação com os estudantes: 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 
 
PESQUISA E EXTENSÃO - Estimula, orienta e oferece meios de acesso para 
atividades de pesquisa e extensão. 
20. Sobre seu conhecimento da participação do professor em projetos de pesquisa: 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________
______ 
 
21. Sobre seu conhecimento da participação do professor em projetos de extensão: 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 

 
22. Sobre seu acesso a essas atividades: 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 
 
23. Como você avalia a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, feita pelo 
professor em sala de aula? 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 
 
ACESSIBILIDADE - Integração com a turma e discussão aberta durante 
acompanhamentos; programa aulas de acompanhamento previamente; oferece 
flexibilidade de horários para alindamento. 
24. Sobre a disponibilidade do professor em atender os estudantes pra 
esclarecimentos sobre a matéria:  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 
 
25. Prestatividade do professor para discutir sobre demais assuntos: 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 

 

ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Estimula a aprendizagem do estudante; 
identifica as dificuldades na aprendizagem e o orienta, tendo em vista a 
superação das mesmas. 



26. Como você avalia a identificação, orientação e acompanhamento dos estudantes 
com dificuldades de aprendizagem e relacionamento? 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
Ótima Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima 

 
Justificativa de sua resposta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 
 
Escreva aqui suas considerações finais, críticas e sugestões ao professor. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________ 
 
 
 

  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
CENTRO ACADÊMICO DE PSICOLOGIA 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROFESSORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 2008 

 
Nome do(a) professor(a): 
 
 

Disciplina: Período e ano em que fez a 
disciplina:  
 

O CAP UFPR (Centro Acadêmico de Psicologia), com o objetivo de participar da 
avaliação dos professores do DEPSI UFPR (Departamento de Psicologia) em estágio probatório, 
agradece a sua colaboração no preenchimento desta ficha. Considere a linha tracejada entre 
“péssimo” e “ótimo” como uma escala de valores e marque um traço vertical no ponto 
referente a sua opinião em relação ao critério questionado.  
Modelo: 

péssimo |------------------------------| ótimo 

 
 
PONTUALIDADE - Inicia e termina a aula no horário previsto. 
1. Você considera a pontualidade do professor: (5,26%) 

péssimo |------------------------------| ótimo 
 
 
ASSIDUIDADE - Comparecimento às aulas; aviso antecipado, justificativa e 
reposição de ausências. 
2. Quanto à freqüência do professor nas aulas: (5,26%) 
 péssimo |------------------------------| ótimo 
 



3. Ao faltar, o professor avisa antecipadamente ou justifica sua falta: (3,51%) 
 péssimo |------------------------------| ótimo 
 
4. A existência de um controle da freqüência dos estudantes é: (1,76%) 
 péssimo |------------------------------| ótimo 
__________ 
Considerações 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 

 
 
DIDÁTICO - Conhecimento da disciplina; mostra segurança na ministrarão das 
aulas; abordagem de conteúdos atualizados e conhecimento de inovações da 
área; responde efetivamente às questões formuladas, demonstra ter planejado a 
aula; vincula teoria e prática; formula perguntas de natureza exploratória; busca 
alternativas para facilitar a aprendizagem; emprega voz audível. 
5. Quanto à atualidade do conteúdo (comentários sobre pesquisas e artigos 
recentes): (2,63%) 
 péssimo |------------------------------| ótimo 
 
6. Quanto ao domínio do conteúdo da disciplina pelo professor: (3,95%) 
 péssimo |------------------------------| ótimo 
 
7. Quanto à clareza das explicações: (3,95%) 

péssimo |------------------------------| ótimo 
 

8. Quanto ao material que utiliza (datashow, textos, apresentações, retroprojetor): 
(1,32%) 
 péssimo |------------------------------| ótimo 
 
9. Quanto ao estimulo ao debate e participação da turma nas discussões: (2,63%) 
 péssimo |------------------------------| ótimo 
 
10. Quanto à habilidade em conter a dispersão da turma: (1,32%) 

péssimo |------------------------------| ótimo 
__________ 
Considerações 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 
 
 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO - Elabora adequadamente os instrumentos de avaliação; 
analisa com os estudantes os resultados da avaliação. 
11. O professor esclarece os métodos de correção de suas avaliações (provas): 
(1,05%) 

péssimo |------------------------------| ótimo 
 

12. Sobre a quantidade e qualidade das avaliações (provas) da disciplina: (1,05%) 
 péssimo |------------------------------| ótimo 
  
13. Sobre o método empregado na correção das avaliações: (2,10%) 
 péssimo |------------------------------| ótimo 



 
14. Sobre a devolutiva das provas (caso haja), se o professor justifica a nota e os 
métodos de correção: (1,05%) 
 péssimo |------------------------------| ótimo 
 
 
PROGRAMA E EMENTAS DE DISCIPLINA - Elabora programas baseados nas ementas 
das disciplinas; segue o programa durante o semestre letivo. 
15. Sobre a existência e cumprimento de um programa da disciplina: (5,27%) 
 péssimo |------------------------------| ótimo 
 
16. O seguimento da ementa da disciplina é: (5,27%) 
 péssimo |------------------------------| ótimo 
 
 
INCENTIVO A GRUPO DE ESTUDOS 
17. Quanto ao incentivo à realização de estudos complementares à disciplina: (5,26%) 
 péssimo |------------------------------| ótimo 
ÉTICA E RELACIONAMENTO - Tratamento ético e prestativo na relação processo 
dentro e fora da sala de aula. 
18. Quanto à postura do professor em sala de aula: (7,89%) 
 péssimo |------------------------------| ótimo 
 
19. Quanto à relação com os estudantes: (7,89%) 
 péssimo |------------------------------| ótimo 
__________ 
Considerações 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 
 
 
PESQUISA E EXTENSÃO - Estimula, orienta e oferece meios de acesso para 
atividades de pesquisa e extensão. 
20. Sobre seu conhecimento da participação do professor em projetos de pesquisa: 
(2,11%) 
 péssimo |------------------------------| ótimo 
 
21. Sobre seu conhecimento da participação do professor em projetos de extensão: 
(2,11%) 

péssimo |------------------------------| ótimo 
 

22. Sobre seu acesso a essas atividades: (2,11%) 
 péssimo |------------------------------| ótimo 
 
23. Como você avalia a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, feita pelo 
professor em sala de aula? (4,21%) 
 péssimo |------------------------------| ótimo 
 
 
ACESSIBILIDADE - Integração com a turma e discussão aberta durante 
acompanhamentos; programa aulas de acompanhamento previamente; oferece 
flexibilidade de horários para alindamento. 



24. Sobre a disponibilidade do professor em atender os estudantes pra 
esclarecimentos sobre a matéria: (10,52%) 
 péssimo |------------------------------| ótimo 
 
25. Prestatividade do professor para discutir sobre demais assuntos: (5,26%) 
 péssimo |------------------------------| ótimo 
__________ 
Considerações 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ 
 
 
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Estimula a aprendizagem do estudante; 
identifica as dificuldades na aprendizagem e o orienta, tendo em vista a 
superação das mesmas. 
26. Como você avalia a identificação, orientação e acompanhamento dos estudantes 
com dificuldades de aprendizagem e relacionamento? (5,26%) 
 péssimo |------------------------------| ótimo 
Escreva aqui suas considerações finais, críticas e sugestões ao professor. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________ 
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