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" .'h ~SECRETARIA DE EDUCAÇA0 SUPERIOR. MEC/SESu
. 'IJ DEPARTAMENTO DE POLlTlCAS DO ENSINO SUPERIOR

. 'Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEEPSI
.. ,'Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

. If

. lt. .

, ... 1\ . ....
'Dados sobre a mantenedora

Denonilnação da mantenedora:., .

ISPAC- ~ociedadepelotens_~de A.ssistê~ciae Cultura .

Municipio: UF:
"

Ipelotas 1,\ IRS :

CGC: I

~~:238:l~4/00~1-03

Depend~ncia Administrativa:

I
part.,cular riil

I1 ~

Dados jbre a mantida

Denomi~ação da mantida:,
luniversidi[de ~atÓlica dePeJolas

Municipi():

IPelo~~s 1\
Regrao: I

Isul 1,1 iI
Endereço,:

IR.ua Félix .daCunha, 412. II . .

Bairro: 11

Icentro li
CEP:II

~~?~0-0091
Telefone~;

~3 28480?0

E-mail: Il
I II

li
Homepag~:
pww.ucpel!tche.br

. Ato de crJ~enciamento:
"

IDecreto Feferal n' 49088

. 11. . .
Dados sobre o curso

",l
Nome do curso:

IpSicologia li
Modalidade:

"Ibacharelado !'#J
08-02-2001

1\
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• IJ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MECISESu
... '\DEPARTAMENTO DE POLlTlCAS DO ENSINO SUPERIOR
,'.. Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEEPSI
.... Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

.,
I JI" 0'- ~

Habilit~ção:

.1~Si~~lo;~O__ . __ ._ __ _._ _._ .
11

Endere:ço:
"IRua Alr,hirante Barroso, 1202

Bairro::!

Icentro 'il .....
Municipio:

Ipelotas!!

CEP: II1
I - 11.
Teleforles:

-:1
152 2848.~13/2848112/2848117
E-maU: Il
FpSi@p~Loenix:~c,:eI.tChe.br., ...

'IHomepage:

I li
.Ato de autorização:

li

I. . . If . .
Data de ;!,utorização:

1001001001iO

Ato de reconhecimento:.,
Iportaria ri' 241

II .Data do reconhec,mento:

/28/03/1980
II

Total de ;tagas anuais:

I 120
',I .

Total de matriculados:,
I 462

1\Regime escolar.,
Isenado s~meslral ZJ

il .
r Turnos de funclonamento:---------------------------
! IIi Matutino: @'!;1 Sim. Não Vespertino: • Sim ~ Não Noturno: ~ Sim. Não
I 'I~.
, "

Jl •
Carga Ho!ana:

I 4267
II

~Integralização:---------------------
1 li
i Média:I-~-.---- Minima:1 5 Máximo: I 9
I ,
: i

.,
I

"

,
i}

I'.i:

ij

"

':

,.

1

08-02-2001
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>11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. MEC/SESu
, '~'~DEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR
, Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEEPSI

, Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia
li ,

11
Número de docentes afastados:

"I .• ,'[,,2
Motivds dos afastamentos:

"
ILice,nça, gestante.
Doutorado.:' .

CADASTRO DE DOCENTES

"

I
I
!
I

I

"

... ~:-

-._-----,

Excluído

...[ Excluída--
.. '-T-'Exi:lUiaa

j
Nome CIodocente:
Ãlgaid~~'iliiMarcci-Flõddgues----"" "-', Excluido? ,-,O ,"" .-,,'- ,----- -.
Coordenador do curso?

i-=-~=~~:=.~~~Cl==
O d." ... e Icaçao ao curso- ..-,-- -..-------- ..-- ...,- ....--.,"

11
AUlasro curso (A1): ra Aulas em outros cursos (A2):ro

Outrak atividades no curso (A3)f32 Outras atividades (A4): ro

Carga :~orâria total (CH): ,1 ..40 Dedicação ao curso: li.~tegral. ','

;;-~~~nXlve -;~eto(~)~~' pe~quisa-~~~~;o~~~~~~i;~~~;~~~ ..;Sim ---~.-- .. --
1I ''C_cc:::c-=:

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Sim'r ----.--
'Supervisor de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona:

~[Si:~f. .":.~ão:~:i l:;aiísfa~:ia-:::-===,
.. ---0.1" , ",'- .. - -- ..TIPODE'PRODlJÇÃO-----' _., ,.' '--'-';--pi'ô-aúç-ãõ-nos -últimos:! anôs-,:.._--..J .._..__.__. ...__'.,."._.. ._ __,r~rio..I,-:-Ã~,o:}U Ano lU. Total".
'1.Artigoscientíficospublicadosem revistas com corpo editorial (ART) ! 1: 0, ° 1
.•.~~_, :,.1"~~""_~r.-~~'_'_~ .~"_~~_'.~~~_~ __ ~.~_~._.~.' ... , __ ,"•. - _._~-~__ ...••••~ •.,••~_~__ '. :_r.~_ .-~ .._..•.,"_ _ ,._:"' '. ,.. ~•..

2. Livrospublicados(L1V) , 1i O 0, 1
!:l. Ca"pltuios-éiêiivmspublicadôs(CAP-)-----'--'-., .-, -- •• "".--- ,""" ° --0.- '-0: ° O
,..._._.~__,~,'L..~.._. ._ ~ ., .._._.~__ . .......,,_._~._ .. "..~_.__.' , ".. '".
14. Trabalros completospublicadosem anais (TCAl i o. o. ° O;~ --..~-\l.- ~-....-~'.-'~--.-~.~_.- ..~..-~-~.-._,,-~--~--~_...--~-._-~.'~-~'~--~-F"-'~-.';.-~~~_.-I" -...., .
5. Trabalhosapresentadosem congressos,com resumospublicados(RES): ° 0, a O, I
I •• _.,. ",.;1 __ . .__ .__ "._,,_,_., . ._. . _...__ .. _.. _.. . c •... _. , ._. .J;. ... __ .. ' __ .__ •__ '

II '-- ..- .. -- .. , "-"--
Disciplir)as que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa área de Psicologia

proximiáade temática das disciplinas ministradas pelo docente: ~atisiai6ria------i.-
11 '- ... ----.-,

Formação acadêmica do docente
.,~

-"1 .... - - . _ ... - .. - ..
Nivel:~estrado . Inicio:~3/1995, Obtenção:n2/1'997' i
.;f .'---:--_~'::-=--=- ., ...._=::=:=:____ .._. :::':::::=.
Area: EDUCAÇAO

'-_lo .• --~ •._--_ •• -,-- •••.. •... _

Sigla: ~iFPE[-.--, Instituição: IOrnversidi"deF'ederaície Pelotas-'-il' --.. - - - .._ .... ---,,----.... "'".. .. ..- ...
,I

PISCIPLlNAS QUE O POCENTE MINISTRA NO CURSO

~I NoiTieaacllsCipliria .. -- -- '--
AVALIAÇÃO PSiCOLÓGICA-EM PSIC'oDRAMA-
.. :'_ ..... _--- --;... ------_._-~.._-- ..... _.- ._._. - •..__ ._ .._ .. _._-

I'I
"

il
I

Iil
08.02.2001

'11
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'.11. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
,.; •. !l. DEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR
'. ,." ," Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEEPSI. " i' Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

.1

Nome do docente:
.__ ." jL _..__ ~ __ . ~_._ .~------- .. --
Ana C~~arill.aR~nn~~~~ovaCr~~ :==:-- Excluído? ==

"Coordenador do curso?
i~-Sinif .....• --Não---:
------.lj--- ---------,
_ Dedicação ao curso-

'I
Aulaslno curso (A1): 10 Aulas em outros cursos (A2):~

outra~ atividades no curso (A3)1~0 Outras atividades (A4): ~

, Carga ~orária total (CH): L. _25 Dedicação ao curso: Iparcial
-.- ..' -í[' ----- ---. -----,,-.---------------------------------==--::---------'
Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Sim

Desenv1blve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Sirií'C::C-'
li -----

Supervisor de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona:,
._SírriL __:--::':Na""iJ"l êã~~~fi5r!~~==__:=!

--II'-------.--TIP'O-OEPROOUÇAO . Produção nos últimos 3 anos .'.'
I. ,- Ano I . Ario 11- Ano 11I; Tofãl -, i:

1.A;;ig~Jicieniíi;êos-pubiiCãdos';~;;;~;stàscômco.;poeditôrialiART) __ o .~-------Õ .--- ---O' - Õ Ô
_. -., '-'li~ - . ~-,' ..•..".- ~.._,,4 ..••.._~ ..__~._L ~._ .... ,.. ."-.". '" " .: -- .... :l li.
2. Livrospublicados (L1V) , O, O O O '
3:cap;iul~s 'de livros-publicados(CÃP-)------,-.-- .-----" -----à~ o'----Õ------O 'I :,

4: Trabái~oscõmpiêtô;;.P~blicádosê,;;ãnãTs(TCA)----- - -----,-- -''''0'--- ---6 0"-0" I

K T~âbaihôs-ãPresentádos.e;;;có;;g~éssos-:-cõ';:;,...,;;s~mõsp~blicadós(RES) ..:---õ:----õ- - O o'
' ..... "W .... , ------ ... -- ... ----- --- .. ----- .. -- ... -----.---. -.--........ ...-- ... -.---' .. .. _L_._..:~~':.::~ . .:' .:-:::.-" .. ".,
Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa área de Psicologia e de outras áre

Ir .... ,.---- .. , ... ----~- .. ----. . . -- .. --- +
Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória

Formai~ão acadêmica do docente----- ...
'i_

ExcluídoNivel:1estraclÓ . .... .... Início:~311.~~__4__ Obtenção: .1Y1~97
Área: PSICOLOGIA ----- ---- ---.----- -- ..----... - ----,

'-k. .... . . ._..... ~ __.,.. .,~__ . . . . ._~__-- __ -------.1
"Sigla: ~iCPE~:'.... Instituição: lÜiii~rs~~'àcl!Catolíi:a.de Piilofã~'-~:~:':::=-:---==:
I
I

I

I
II

I1

I
li

I,

I

"

"

08-02.2001
II
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,11 ,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu... ,0 DEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR
'. Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI

. Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia
,I .

Nome do docente:
Anis H~uad---' ----.~-.-_ ..-- ....--- ...-.- Excluido?'--
'._,-_.,_. 1'- ..._.. "" ... _-~------_. __ ._--_._-- .. ---- .•-.-

;I
Coordenador do curso?

.:sr~~.''.'Jl~~~:=
._Dedicação ao curso-

II
Aulas'no curso (A1): 1'4 Aulas em outros cursos (A2):~

Outra~ atividades no curso (A3)~ Outras atividades (A4): CO
cargatrária tota~~~H): lu.~~...~~~ica~~oao cur~~X~s~rita

i.1 - .
Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Não

11. . .
Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?8im .'

" ----
Supervisor de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona:

".~'irJ::'~.~_-.~ãC:-.-= ~~i_sf~!Ó!!.a---:-

i'

,,.
"

Excluido

. "11 .- .. , ... -""TIPOLlEPRODOÇAO---'" _ ..... -. ..- _.-~ .'~roduçãoiios'últimos 3 anos'

. . i . . . .' . • Ano [ . Ano lI" Ano 11I. Total:1
fi : Artigoi'ci,,[;iificos püi)iicadós' em-rev;siã~com'corpoediio;iái'iÂRT-) --. __ ..,-.'..----i). '----0'" Ô O
:2.Livros'hublicados(LIVj-' ---t-----.- ... -......... . .._.,.... ,,'..- 0''''6.'0 O

3: capii';iõs (jê~v;às'p~blicados (CAPY--"---'"-''' .•... . ......" •. .....• 0 "'--0" O' O I'

4. Trabai~osco';'pleios publicadõ-s-e;;;.ãnais'fTêlii----- -.----- o" '-i O O .
, - _.~, ~. .,' """'0 •• ""_. "~.' _~' .•'".'_. ,___ '" ....• __ ._,_~,' I

',5.Trabalhosapresentadosem congressos,com resumospUblicados(RES). O O O O' .; il - -....- _ _-. __ - _ , .. '-"''''-''-'.:-:'' .~.. -:.:.::: .i' ..
Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa área de Psicologiae de outras áre

Il ." " c'... ...
Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória . I

FormJ~ão acadêmica do docente.,.~.. - . . _.. - .
Nivel: ~specialização . Inicio: 00/1984 Obtenção: liliif!i.84
. 'il '. "':. ':,,::::: .. ~. __ ~_ __ .

Area: ~SICOLOGIAI,... ..- ..-- .
Sigla: ÚCPEC _.. Instituição: il!.ni~ersraadi; Católica,-de Pelo.t.'as

11 •..
ir

.DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO
I1~~o.~~;f~~~Ni~~~I~!~~~Nr~i;!-..--._~~.'.•"...•.•~.b~~~~~~:a.~:

II
I

I
1\

I

II
,
,

I1
"08-02-2801

II
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1 ,
Excluido ? ,.

!I

•

-11 j;ECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
'I' DEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR

. , Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI
, Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia.,

Nome do docente:
... ..... 11 .........• . __ o •••••••••• _ •••• __ •• _._

Antonid Carlos Martins da Cruz .'.- 11 .... --.-- .. -- .. ----- .. -----
Coordenador do curso?

f.=.:SiiTit~"~ã(i"__1

Dedic~ção ao curso--.------.-----.-.---.-- ....-...- ..--.. ------ ..... - ..
li .

AulaS/lo curso (A1): ~ Aulas em outros cursos (A2):f16
outraf

f
atividades no curso (A3ll ...20 Outras atividades (A4): ~

•Carga rorária total (CH): I .~O Dedicação ao curso: lintegral .

Dese~jlve~;~;e~~(s)~e. p~~~~~;:~~~~p~;~~~S~;UCi~~~I-~;rii-~--" - ..a-
Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional?Sím" •
supervi!or de estágio? __o ••• - •••

r--- _. __.-~If__ . ._. ,
! Sim 11' • Não :.-.-...:lr"~=:~~=-TIPO-DE PRODUÇÃO.----.... -.' ------.r-:~ci~~:~on:~;-.i~=l:~~3~;:I
,.... __ ••• :. ._ •• ~_. __ • ,__ ., __ ._ •• ~ ._~ ••• _ •. •• • e. ...-i__.._'"._,'-'w'" .l.. .!. __", ._._

'1. Arti90!i!lcientí~c:'s!'-"bliC~d.o_s..;~evist~_~~~_c_~~~o_e~it~r~al(A~!} L_._. __Z.._.'_~l:-~.?o~~.o •• '2 '.
12. Livrospublicados(UV) • O O 1- 1
;.,.~, .. _ .. _..~,.~ ..• _:_>;. •... ..~ ~_ .. ~ ~., ••. ,~. __ ._~. ~ ..• __ -J:~ .•.M - ...J . J;,..~,~__,_~~~ ~
~. CaplluJ?sd:I~~~O~l'-u~~~~~~~(~~P~~_,. 0..... ._.. .._.. _. ..f ..oO; ... _~,?_o .. o
'I. Trabalnoscompletospublicadosem anais (TCA) O O' O O ,.
c ....•.. !~ 0 -.--0- .. " ...•............ -- --- - 0. ". ',.". __ .'. .•.. o ••

15. TrabalHosapresentadosem congressos,com resumospublicados(RES) , 3' O' 1 4, n --- - - .. __ "0." .....•....... - ..• -. .•. ....•.• .. .•.•••.. . .. . '.

Disciplin.as que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa área de Psicologia e de outras áre.
proxími8ade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Saíisfaí6ria . ...... ---'0'-" -. '

FormJ~ãoacadêmica do docente

Njvel:~estrado ----.,-.,--_., Início: 100/1993 Obtenção: OO/199S-
Área: ~bc;báj~IÁ:.:::--._._-:.--:.:-=---.:----.--==,::=;'

il"- - --......,... . - --.-.

Sigla: JJFR~'S .. -; Instituição: ÍUNIVERSIl)AD!:'FEDERAL DCfR~S'lr .. .,_.....' '.~_._.__. 0_, ..••• ,•••.••• ,... _ ••. -_..... ,••• -.- ••

I,
PISCIPLlNAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO

li

~~~I~~j~iA I__.~"?f!l-eda a~~'iPim~=--=~=.~-=t-E~~~~~~:a_'
"1- .- -- -------- .. -- -- _.-- .. - .

I
I

li

Excluido ,)

08-02-20'01

ii
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,

Excluido

I',

•

.. :1. f,;ECRET ARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
. DEPARTAMENTO DE POLlTlCAS DO ENSINO SUPERIOR

Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI
. Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

"
,f-

Nome do docente:
,6.íito-nl~-RegesBrasil ---.-. .---.- ... -, Excluido ? '--,
--_ ... _11 .•. ---.. '-' .- ----- .•... -------- •. --

Coord~nador do curso?
•.. Sifu ----."Não-i
, .. - '3[--.. ---.- ...-..--'
..Ded1c:açao ao curso ..---.-.-~--

II
Aulas no curso (A1): f2 Aulas em outros cursos (A2):tG

: outrrs atividades no curso (A3)Q Outras atividades (A4): ["32
. cargaJ.h_orária to~al_~~):_ J_.~~ Dedi~aç~~a~~~rsoJ~~~~~~~~:_. __

.1--- --
Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional 1Sim '

Desen~olve projeto(s) de extensão com apoio institucional 1Sfiii----.:.
supeJisor de estágio? ----- ..
.. I~ ...__ ..__

; Sim • Não ,
li ----- _.~-----II ._- TIPODEPRODUçAo -- ...-- -- ---- .....-----'-Pi;oduçãonosúltimos 3 anos -,

:;:Ar1igds ciê~iificós i;úbiicãdosem -;-evistascõ;;,-c-ó;poeditorial(ÂRTj-"-- -.L- An()~T~:.A.~~Jlo:' Ano IIIÓ Total~6
._. __.~.:...... • _ ._._ .," . .,~ , ,.. • __ ~ __ ' o _ ._ •.~ •. _._ •. ,. _~ ._ •• ';"ü '.Y•• ,._.~_.' .~,.~~~. ~~ ••~... •• c

". Livro~ publicados (UV) : O O .f ...,
'v.'-"" '__"~_~'",' "_._~._,".'~"~F"'~ __ '_'_.~~~' __ '~ _~ ,~_,~ ,~,,_"""'_' __ ~.~~_, __ ~u.,.,..J'u ••,~ •.~.~~,J', ••• ,~._,_."_~_.,_._,_.,._... ,••.• " __ ' .fi~_

3. Capitulas de livros publicados (CAP) , O d O O
_. .I~_ < ••• _ •••• _' ',_, ", •• , ••• , '~_',,".'~ •• _ •. ~ •• - •• _~~ __ ,_ •• " ••••• _•••• 1 ._~ __~_~.-~~i_
'I. Trabalhos completos publicados em anais (TCA) ,O O O O
~. T~ab~lhosaprese;'tãci()s~êmc~ng;;~sós:com resumos p;;blic~'-d()S-<i='l-Ês)"!-'- 0-""0 O . õ

I
, .__ _..- ..- ---..-.... ..-- - -..'., _.._ ' _..L.
J- - ". ,.

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa area de Psicologia li de outras are i
:1 ....- , __ .. c._ - ---, --.--'"

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: ISatisfat6ria ' ."
II . ...-

Formação acadêmica do docente.,
~íVeli~?ut~rado.-~:~-=:J._ Início: ~O!]~.!l~j Obtenção: ?~/~O:~~.
Area:~iTEOLOGIA ---------.-.----.-.--. --,--- ..----- -'-'--~------.

I~~'- ------.-..-~--..,-------.---_.->---._-- --.. - ,_.- -.-~-'
Sigla:'11 Instituição: IPontlfíciiãLfÍliversidad" Grégclifiínãd,,' Roini.'''---'',li-- .... _...-..>. -. ---.---- _ .._ .•... _._- -. - ..... ~_ .... -. . ... --_.'

)i
DISCIPLINAS QUE O POCENTE MINISTRA NO CURSO

1[' Nome da disciplina ..... _-- ."--Li ...EXêiiiidii--'
MISTEBIÓ CRTsT ÃÔ-.- ... ----.-.- .---."......... ----C"Exclüiiiã,

.. . - .._,-----_ ....

,

II
08-02-2001

:1

Versão 1.2 Página 8 de 69



"

'I
I

•

' 11. ~CRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
'i DEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR
.' Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI

. 'I Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia
. II

11:
Nome d.o docente:
iBernarcl~Le-ssa Horta - ------, Excluido ? [_~:
I. ---- ~l.--""--'~---'--- -----.---~-.-.-----~--.- ..----,.-------!

Coordenador do curso?
c'- --Sim''- .-Não --,
1_ I[ -- .-'
, Dedicàção ao curso ..
, II

Aulas 10 curso (A1): f2 Aulas em outros cursos (A2):f2

i Outra~latividades no curso (A3)L. 31 Outras atividades (A4): Q
Carga horária total (CH): ~ Dedicação ao curso: lintegral

i.l _ ___ . .. .. . _
'I . - - .. ---.-

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Sim .
I1 .. :-,_c __

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Não ." --------
Supervisor de estágio?

-.-- --..- -IL-.------ ..--.i- Simil • Não i
L __._. ._~--------._.. .

~.. '11
'

- . ---- -- -------TIPO DE PRODUçAo- Produção-nos -últimos 3 anos
Ano (Ano Ir Ano 111", -Totál

Fi_ Àrti9osIPieritifiCO-s--pu-b-li-ca-d-os--êm,ê;;iSiãs'c,i;;:;'cc;,poedlto;iai(ARTi ----.--:,- -- --g- -----..-õ'. o 8 "
i2:'Livros ~ublicados (LlV)--'"-~---f'-- --- ..------ ...=~'=~_._~~~~~~~~~~~.=~'~T~'D:""'~~-~O:""""'-0. o
5: caPltú(bs"ciê-jivrósPublicados(CAP) o-"---b:-"ô~- o
~_Trabalhos .cõ;;;-plêiós ..P.ubiícadosêmã-;;"i-s-(Té,,:i-------------.- ..-----, -. ..--b-.---ô;~.~". 0-'" -o
i--. -~. -~.~ ".I}'_~__"""C_" ••••. ~-~-~~-- ".. ,", ~ ••-._ •• -._-., ..• _-.~- ,_ .• " --'"~~" .. -'~~~ '-,"-.; •. - •• -_ ••~._---~--:-,-.-_..---I,,,.- -_.' _._'"---~~-"-

.•~~.~ab_~lnfs':f:'resen~ad~~--=rJ1-c~~re~s~s,~0rJ1-r~sum~~publicados(R_~:,)..._I ~4t 1_. ..,j ,~~.'I
II ---.- .-- -.-. -... ..~ .

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursolOa ârea de Psicologia e de outras âre i" --- ..-.- -- ..:.-.__ . -_._-_ .. _._--_ .. -' .

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória .

F 11- d- - d d tormaçao aca emlca o ocen e
,

ExcluidoNivel: ll'i"estrãcl0__~~~':"~.- Inicio: ~O/~~~3 Obtenção: O~~1~~~_
• .:J .... ._ .. __ ._ ....---- ._ ... _--._,

Area: MEDICINA '-If -------- .. -.- ------ - .-- .. - ...-. -- ---.-
Sigla: !UFPEL--_ ....: Instituição: lÜnive"isidãde" Fedenifde Pelotas.-'- - ._----_.

"'_j[ 0.0 •• _ •• _ 0.0 .' , • •••••• _ •••••• _ ._ •• • __ ••• - ••• , ••

'1
DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO

I1.-----i1 -NomediúfisClpfíiiá --- ..---- ----rExClüTda- .
SEMjriíÀFfi6-ÕETEMÃS AvANÇADOSEM"psiCoIOG IÁL -Excii:iiaa'

..... ,[ ._---_._-_. ----_.-

li
jl
I

II

II
!

'I

II

I

II

II
II

08-02-2001
'I
II
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Excluido

•

,11 );ECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
- ,. DEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR

Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEEPSI
- :- Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

li
"Nome do docente:

césarfli:irin()~SiebUrger.------'.--'~~-'--~-, Excluído? '~--1
__ o. _ • __ ,:.1._._ .. .., ~. ..•... __ ., .... _. _ t __ ,

I1
Coordenador do curso?

",'-"~Siml''--Nãó~:---.:.h.; . --._...--
.. Dedlcaçao ao curso- ...- ..- ..- .... __..-_...---.. _....- .. - .. --.- _._-_.-- ...

11
Aulas no curso (A1): ~ Aulas em outros cursos (A2}:1õ

Outra~ atividades no curso (A3)[16 Outras atividades (A4): Q
Carga ]70rária total (CH): ~ Dedicação ao curso: Iparcial
- í1'" -- .-." -- ....~:::.:
Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Sim

II .. .-
Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Sim .Ir .- ..
Supervisor de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona:

.~í~t.'--NãO-! iSa\fsfafàrla- .• ~i

II TIPO DE PRODUÇÃO' --_ .... - 1_.:~t~üÇio~t~rú~~:~~ 3.~nO~:1.

1.Artigoi cien'iifico's'Publicád"ósem reVistascõ;;icórpoédito;ial (AR-r)'---r--""'O-"---:; i-o, - . Õ 1
2. Lívros'búblicados(Lívi .... ---~ .•- ..••.••. - ...-_..... .... ~.". _._-_•.__ .:- •...••".0. ~--.-.fr... "ô' O
o- "_.," ,_'" .~;.A_..... ~ .• _ .,-._.' _ .~__ '".~~a. _., .••._.__ .. _._._~ ..-_" _~__ ••• __ ~'._ . ' '__ '~~_~'_~"' __~'~' ! ( ..•..•.. '-,

3. Capítulosde livros publicados (CAP) i o. Q o. O
..... __I;' ..-' ~~ - ..",,~ ."._-..~~_.-~".-.'.-~"-._.'..'.•~,'._.- ~...-.--.-..,.. .n ._.~~ ••• _

4. Trabalros completos publicadosem anais (TCA) .. ._'.._... . .• _... ~__ .,-o. ..' _o. o. O'
~. 'Trãbaíhósápreséntaéiós~-';ó-';g';essos:~~;:;"ré'súmospublicados (RES) :-'O--'~' 'O ". o. O,
__. . _.._.IL ._. ._ . _ _..~ ._ " . _..... ., .•.... .. _J _...•. __.__. ..• ._ _ I

DisciPliwas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três a~~_s,n~ cu~s~~a áre.~d~ ~!;,cologla

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: SatisfatóriaII ._- -' ".
Formação acadêmica do docente

'I

Nivel: ,mestrado Inicio: 00/1995" Obtenção: P~/199~",
• 'ir ._. _...._..__._
Area: i?SICOLOGIA

If
Sigla: OCPEC"~ Instituição: íLlnlversídade Católica de Pelotas'~i" ..------ .. _~.- --.-_..._--

DISCIPJIINAS QUE o POCENTE MINISTRA NO CURSO
II

~~õr;a'é~~één~~:'~é~~~:~;ó~;~;i~t;~:en~1~I~~:...=t~~~~~~:a'-'
. ..••... ... ...•......... __. ~ . _"'_ _. .._1. _._. . ;

I,
I

!

11

li

II
08.02-2001.,

,I
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ExcluidoObtenção:00/1991Inicio:00119'91"

B

•

',I.~!SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSUPERIOR. MEC/SESu
... DEPARTAMENTODE POLlTICASDOENSINOSUPERIOR

Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI
. Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

,I

Nome '~odocente:
,I

cãrmetiTliclã-ÃlvéscjasiivãTopes.--.-- Excluido? :-;
i.. __ ._~I.i. ,__ ..__ • . . ..:

Coord~nador do curso?
'I

l===~i~'=]I~!,!~._:
.-',1 _.Ded1c:açaoao curso -- ._--- --..-

AUlaJno curso (A1): f1õ Aulasem outroscursos (A2):ro

, outr~s atividadesno curso (A3)lao Outrasatividades(A4): ro

. Carga1horáriatotal (CH): I 40 Dedicaçãoao curso: lintegral
, '11 - -- --- -. - .. --.--.--.-- .
Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Sim" ....

11-.--Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?8im .
I' '- ... ---.

Superv;isor de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona:
•• SirJ;.... Nãó--' ~ail~tãf6rià--~

:11 TIPO'DE'PRODUçAo- - - . -.---- PreiâüçãeiiioS ultimos 3 anos
I, . Ano i' Ano 11 Ano 11I Teital .'

:í Artiii6~cierÍiíiicõSpuiilicadóse;;;-;e~isiascôm.co;poceditci;iàl(ARi) -. -- O" '0' O .• -- O
~.LivroipublicàdÕS(L1V) ,- ..• - - .. ,...- '." .. - O ..••. - ..•0 O O:

:3. CàPlt~losdeiiV";ospubiicados(CAP) O--Ó O O
. _.,í ... ".' .. -.. .....•.. "........... 'C

11I. Trabalhoscompletospublicadosemanais(lCA) Ü' O O O

~.Tr~b~~os.~?-'~~~~tàdó~~~~õ;;giêssos:.,,~~i~~u~oS.PUbli~adÕS~(~ES)-~T_. _. O,' -----Ó O O
ir

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa áreadePsicologia
II .'--.. . ------,.- ... . -._.

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória .

FQrm~çãQacadêmica do docente -- ..--- . '----'.,.~,.. .- ..,. . ,--
Nivel:~specialização "
• I' . _

Area: PSICOLOGIA
;.'

Sigla:ii)CPe"-; Instituição:IUriiversfâiide Católica de peloias
:1 . -_.

II
DISCIPLINASQUEO POCENTEMINISTRANOCURSO

11

~js~6~~ãj~~-~s~õíõ~~aoill-e~~-d'S~f~~~!--~~- ~~:~-~~--'1-"E~~~~~:a~
PSicolo~aComuniláriá~ '.0_0" '.-- - - .._.'C.EXclÜiaa. II -........ _._.. .'--'-._. ......I..c '. .. --

,=
I
I

;1
il
'i
li
III:

I

08-02-2001

II
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Excluído

"--. Excluido ? ''''

•

'f'SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
,t "DEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR

. • r Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI
.,: Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

,I

Nome 'i:lo docente:
, II -'"" '---.---- -"'-,

Citãnia de Azevedo Ramil';1 ' . -- .. -.- --- -
Coordenador do curso?_-S"L

W
--

'___ 1'Jil __a~_i

O doI! -- e ,caça0 ao curso------------ .---,,-- --" --.----,,---- --.--.-,.
11

Aulas no curso (A1): rs Aulas em outros cursos (A2):f1ã

outr~s atividades no curso (A3)L 2 Outras atividades (A4): Q
Carga' horária total (CH): f2ii Dedicação ao curso: Irestrita

. I. ,,---..,,-,,'---------..,.,--...,' .."....-.... -'~'-- --, .... - .' ..-,
Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Não

DesenUolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Não
II .

Supervisor de estágio?

_____~irJl=j'~!'J.~~__._.,
"---- 11 '-'---- .. ------TIPO-OEPROOUçAo' ,. - "'-----Prodüçãono-s últimos "3 anos

f .- Ano'l 'Ancil('-Ano 11I. Total
'-,'Al1i90Scientítlcos pu'iJiicad'ôsem"8v;stascô;;:;-córpóediiôriá.i(AFá') . --. " - _o() . o. a ô
_ _ __ . .__T r' •__ ', "~".,,,,~,,_~,"_~_"' __ ' __ ~' • - •• ", .'.' __ •• , _.-.~~_.~-_: ,,_~.". __ "~.. _ "'" _', , ••••• ~I

2, Livros:publicados (LIV) , a a a o
3.Capít~loS deli,;;ôspublicailc's"{CAP)----- --' ',,-o o_o,0--0; "'q'--o
4 Trab~\hoscómPleiôs publlcaéiôsem-anaiS("rGA) .' '--0 a 0.- '--'o
5: Trabdlhos apreseillados eméongressos, com resumos publicados (RES) a a a o
c '-"-li-' --------0---"----- ..-,-,---""- ..--------, ,,-- -------, , ,,-', --', '~,' ""~':'-"
Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa ilrea de Psicoiogia e de outras áre'

Ir ' ._,-.
Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória

Formlção acadêmica do docente
"

Nível:l~specializaçãõ' ": Inicio: (lO/f!l!!lf', Obtenção: OO~!9_9_6
" Ir-,-:-::'-:=_~:=:_ .. ",: ___________,._'
Area: .r-'I~~~C~N~o", _I. ..".. ..._ . . o •• _"~=-'~"~"-'-~'-~.-"--
Sigla: CRM Instituição: Conselho Regional de Medicina'1 .. ',,-,. ---

II .
DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO

11~~~;~~~SD~~~);~~~~~!~3'p!!n~-~==='~~~+~~~~~~:a "I,....-..--.-.,,--------,..------'..-..-,---,,---------.-"-
,I

"

I
,I
!I

li,

08-02-2001

li
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•

. 1. SECRETARIADE EDUCAÇÃOSUPERIOR- MEC/SESu
,I DEPARTAMENTODE POLITICASDOENSINOSUPERIOR

. .., Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI
..' 'Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

<I

"

O
. !

O!

Excluído

Excluido ? 1'-"

Obtenção:00/1999

,
Nome do docente:

... .._.I~ _ _ .._.__. ._._. __ ._._.

Cristinà Lessa Horta-1['-'--" --.- -----.- -..
Coordenador do curso? . .
;-Sirrir-.-NãO- ,
'-D~diC~çã~ ;~-~~rso:---_. --- .-.- .._.-- " - ..- -_ .

AUlasl1nocurso(A1): í"2 Aulasem outroscursos (A2):ro

outra~ atividadesno curso (A3)~ Outrasatividades(A4): ro

CargaIroráriatotal (CH): !"""3 . Dedicaçãoao curso: Irestrita

~ese~~bl~~.;;~j~;~(~)-~~;~Squi~a co~- ~~Oi~i~~;it~~~~~;;~ãO

DesenJhlve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Não'1 ... ----
Supervisor de estágio?
.. -:1 ..... " ,,---i Si1T!: • Não .
________ _ .••..• • J

.... -.-.-.I.'f' ... --- .... --.--TIPO-DE PRODUÇÃ-O .- .. - .. "'_ .... Produção rios últimos 3 anos
; :--Ãno I "Anã lfi"Ano J1J. Total
;~Artigcirê;nííficosPUbiiêãdos~mre~isÍascõm-éo;po-editoriãl(AfiTj"-'-~'-'''-Ó-''-'-'''-6 ...- Õ O
~-' E{ ...•. - .. ,~~.-, ..•. - -_ .... _.". ..-_.~--_._--~-,~--, -'--'-'---'-~ '_,_o, -- •••••••••••• ._ •• _.,._ •••• ,•. ". __

2. LivroslPublicados(LIV) O O. O
:3.c-;'p;jjiõs'd;liv"o;;-p~biicados(cÀP')'--------... .--.- •....-- "..•.--'''''''''6 -~~--' à '6"

_, __ ~ •• _J ,~~_._~ •• " ••• ,.,~ __ ~ ••••• ~" ••• '~._'~"'.,,~_.'_~ , __ -,_ ," •• __ ••• ,.. • ••••• ~".~__ •• , •••• ,~_ ••••••

14. Trabalhoscompletospublicadosemanais(TCAl O O O
;... .~.~ _~_L.,.~.._.,~,._~.•_ •...~,~ ••..",._.. ,_..,_•....,~. -- _".,'., ... ~.
'6. Trabalhosapresentadosemcongressos,comresumospublicados(RES) 2 O O

11 ""'--
Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa áreade'PsicologiaIr . .. . , . . . .
Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Salistatória .

Form~ção acadêmica do docente
,I

Nivel:1Inestrãdõ Inicio:OOí1995 .
• i~. _

::;:: !G.~I~;CLOG!I>.-~~s~itui~;;:(fNIVEÃ-SID;;O~CATÓLlCADE F'ELOTAS .
ir.
II

DISCIPLINASQUEO DOCENTEMINISTRANOCURSO

."ll'-~'--' Nõmeda-aísciplina . '-IExclü.da
pslcóil!OG-ljíÊ.REÜGIÁ6 ..~---~- .. __._ ....-..... , !_ ."ExClüida

!~. ......_..._-",.

,
,I
'I
,I

I
I

08-02-2001
'li
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,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
DEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR
Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEEPSI
Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:
Denise 'Couto-p'õiiCiori . --... --.-'-'---.-- Excluido ? , ..-

Coordenador do curso?

L=-:Sim:::-.~~~()~:::=!
Dedicação ao curso ----.--.- ..- -- ..-...-.-.. - ..--,--

Aulas no curso (A1): [24
Outra's atividades no curso (A3)12

. Carga horária total (CH): ~

Aulas em outros cursos (A2):f"4

Outras atividades (M): Q!
Dedicação ao curso: Irestrita

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Nào

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Nãc:. ._.

Supervisor de estágio?

;-'Sim'-.~_~a~,=
".- '--"TIPO,),E'PRODUÇÃO--'-" ....., --....-'---'r" prcidução' nos últimos 3 anos

i :'-Anof'Aiiõfr ."Ano 111 Total
'1Ãrtigo,,'êi,;';Íifiéõspubliéãdos êiílrevislascci;;;õõ;j)ó"diioriãTiART) ------:.----~---o, ....--..Õ . o

'.~" •. ' c."'_ .-f-..-.-------.-- ....~.,._-.~.-~-.-.-------~--.-~-.<._~__"""_.,",,..
2. Livros publicados (UV) O O O O
,_~'~'_'_~_ ,-"__ ~ ••c, L_._~.~~ ._."~,. __ ~.v ..__ •••__ ~ __~ ~ ~~.~.~,,~ .•~.~~.~.,._, ••~_~~ •••_r.,•..,".-_.".__ ,~_ r ._-.__ ". ;"._ "~"_ .. _ ~.,..
3. Capítulos de livros publicados (CAP) o. o. O O
_. • ••• ".~ •._. __ ••. _.' ••• , •• _>'r •• ~'. .".,.,. , •.••• ~._ ••• _~ _ •••••••••• •••• _••••• _._"' .•

4. Trabalhos completos publicados em anais (TCA) O O O O' L' .

6. Trabalhos apres'entados em.~o~gressos, com;esumos publicados (Réif'.' 00 O O

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no curso~a área de Psicologia e de outras áre:
..._ .i

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória

Obtenção: ~O/19119
... ------ _.-

Formação acadêmica do docente

Nível: espec:i~l!za ••ãó_, Inicio: ~0/1~~_]
Área: psIC'b[()GfA~- ...._----- ~,-----, ...- ..--- ..... -,--- ,....

Excluido

Sigla:! uCPel" Instituição: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELoTAS

,.

08-02;2001
i!
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aiSECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
• eEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR

'. Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI
: Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:
----------- --~----- ----_._--.eiãiiie Tomas-i _. : Excluido? ,'-'• i

Coordenador do curso?

C~=-_Sím=.=:I'J~.o:~~J
Dedicação ao curso.--.- -- ..-.------.-.-

Aulas no curso (A1): ~

Outra~ atividades no curso (A3)112

• Carga horária total (CH). [22

Aulas em outros cursos (A2):j6

Outras atividades (A4): Q
Dedicação ao curso: Iparcial

I ",-.

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Sim
'I .... "

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Nã~.

Superv,~sor de estágio?

[_.ST~_:~N~~:=-.
--.--. .-.- -TIP'O-O"E-PROOUÇÃO ~"Produção nos últimos 3 anos

'""AnoT. A'nêU ~Ano 11I Total'

1':Artigos cie.~tificõspubiicãdó-sem'revistas com corpo editorial (ART) r a" '11 2. 11.
2. Livros püt>licadós(i.iifj' o' -, '-'---""'f" .0""0"--" O - 1. 1
t3:Cap~~iõsdêíiv~OspÜblicãd~Õ;(CAP)--'---'---'" .,.--.....------~r---- --'0.'-----5.. . ô O
.'_.'_ _ ,_.... ..~~ __ '.~ _--.~ __ , •• _~ _~._ ~_. __ ~_"~~~ __ O __ ~ __ ~_~ ._~~_. ~_;~ __ ~ •••• __ • .~._~_~t._ _._;."'_~_.!

4. Trabalhos completos publicadosem anais <rCA) : 0.: o. 0.. O

t- T~~balhoS~~~=~;;~~d~~e:mcó~gresso!.col~~es~mos.pu~Ii~~~OS(RE_~C:,._. ~5 6 4 25

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no curso,:Jã área.de pSiéálogi",,'de out;as áre
.~ .. _. _. ". _o. '. !1 .- '

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: ~~ti:t~tória _

Formação acadêmica do docente

Nivel: mestrado"---" . Inicio: 00719!l1--~---~---_ .... , .._-_ .• ,--" ._. ,._- _.- ... _ ...

Área: Áreá-tJao'lnformad"a.' -- ..

Obtenção: 1l0~~_~~3:. Excluído

Sigla: iUFPEC---.-- ....__ .__ .
Instituição: IUniversidáde-FederllJde Pelotas - ..'--._ ..__ ..

- ----I.:.Exclüida --,
-TI ExcIDidã--

_ ..~.- .__ ...

DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO

.. ----. --"NomE'tja disciplina---'
METODOC6'GIA APLICÃÕÃ'7i-psicoeo<iítí' ,..
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•

' 'i ~ECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. MEC/SESu
". 'DEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR

,", Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI
, .. Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:

'Eliana Peré,,' Gõii'çaives de Moura'-
o _ _ ••• , ••

Coordenador do curso?
,.~.Si~ • :~~o=~,
,Dedicação ao curso--.-,----.-

Aulas 'no curso (A 1): f1õ
Outras atividades no curso (A3)[22

Carga horária total (CH): f"4õ

Excluido ? ,. "

Aulas em outros cursos (A2):jO

Outras atividades (A4): r-a
Dedicação ao curso: lintegral '

"

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Sim

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?8im

Supervisor de estágio?
Sim ._- •. Nao ,

I -------.-- ..-. .
; "-.---- .. ---TIP1J'DE'PRODUÇ'ÃO-' -- . Prodú'ÇaõÍlos'ultimos'3 anos

Ano '----'Ano íl' Ano 11I'" Total
i 'ArtigosciéniiiiCõs'publicâdos-';-;;'reÇisiãscomcorpoeditoriãi(AR'í') f ---Õ: -------i: O 1
2: Livro'spubiicáêios(Lívj---' ..-.-------.--.------- , -.--'--; 5-. - ---~o:----'---.õ "-"0
3:'éâ;;it~losde.li~;ospublicãdÕS(CAPj----..-.---.,. ,----.----...,.,----.----,,' ."'--Õ" O -----------.ô. '~--'o
4~:Úabalhos'co-;;;P-iátosPubíicádos"e;;'ânáis-(rcÃ)---..-.---_.-----, .. -----Ó 1--"'- 'õ '---1

... ~.. ~.._-, .~_._. -' ... "

F:!~~balhos~~~~s.e~tados~rn.~~~~ressos,cOrn.~e.s~m~spUblic!'~~s(R~S!.. O: 3 O 3

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursolJa área de Psicolog'ia' ,

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Saiis!,ÚÓria

"
Nivel: ímesti'ãdo - -- .. ,

.. - .., -'..._-_ .•..-_ ... _.'

Formação acadêmica do docente

Inicio: 00/1994
:_._, ...._-_ ......;

Obtenção: 00/1'996 . Excluido

r.IExcluida......-r' Exclúida
":--.r-ExClulâa

Área: lPSICC5ldG'IA ..-....,-.--, .._ .....,.....-_..
,. ,._- _. - ._ ..~~... ~.._-_._-._-_._. _ .._-,

Sigla: IPUCI~.S .. '.; Instituição: l"0NTI.F:!~I~ UNIVERSIDADE C~TÓLlCA [)b,'RS~~:::

I
DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO

I .. __ .
NorÍlé dã 'disciplina

PsícologiáiiísiitUêional .,-----, .. ." '

Psicologla'do"i--,á'balh'o---

'I
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'i
" ,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR .. MEC/SESu

DEPARTAMENTO DE POLlTlCAS DO ENSINO SUPERIOR
Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia .. CEEPSI
Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:
IEllzabethArTlelfo Faieiros-------.- .--- .. --- Excluído?-
'------ -~-_.~--_._._----_._----.,...---_._-----------_ .._------

Coordenador do curso?

r:::'~Sim_=• ."!~=i
- Dedicação ao curso~-.-----.

Aulas: no curso (A1): ~

Outras atividades no curso (A3)[16
: Carga horária total (CH): [2õ

Aulas em outros cursos (A2):f"O

Outras atividades (A4): IY
Dedicação ao curso: Iparcial

... ---- TIPO DE PRODUÇAo

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?.Nãô---

Desen,:,olve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Sirii

Supervisor de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona:

•. Sim_.N~_e>.= ~atislajórià

Produção nos ultimos3 anos
Ano I Ano 11 Ano 11I. Total

1. Ãrtigos'êieniificos publicadosem-'evistascom'Co'poeditoriaí('ART)----e- O.. - .. ~O. o o
12. l..ivrospublicados (ÍJV) , ---.. . .... --- O 1 O 1

3~capiii:íiê"sde-íivrosp~bíicaêios'(CÃP)--'--'---'--d '--ô 'ô O
~:'Trabàihos cO';';pÍetospublicados e", anais-rrcA) ....â O O O

S. Trabalho~_a~~sentadosem__c~~E!.es~os,_com!_esumospublicados (RES) O, O O O
, ..

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa área de Psicologia

Proxim,idade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfat6ria ,j

Formação acadêmica do docente

Sigla: IOC'Pel Instituição: !UniversIdade Catolicide Pelotas
--- -----

DISCIPLINAS QUE O POCENTE MINISTRA NO CURSO

. ... ..-....------l\Iome da disciplina- - -- ] Exclilida

TEORIA'E TECNiCÃF'ÊNÓMENÓIOGICOEXlsTENCíÃLT-'- Exclúldá
I --- _._-_.- ,. _., ~ ,.

Nivel: mestrado
, .1- . ---------.

Area: pSICOLOGIA

~!
!

".i

08-02-2001
.i

.!

Inicio: OI)/199~ Obtenção: Do/1998 .

Versão 1.2

Excluído

'1
ii
:1

:f
'I
\

.1
1
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~ ,,' ~ECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu

•

' ",_ DEPARTAMENTO DE POLlTlCAS DO ENSINO SUPERIOR
. "'.: Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI

.' .' . '. Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nort,e do docente:
!Emília Maria-viu -Fernandes-- ... ---- ...---- Excluido ? ,-

l.__

Coordenador do curso?

L~~:_~jri1~._~~o!
,-Dedicação ao curso-.---,----------.. -- ....-----.---.--. ------ ....-.

Aulas no curso (A1): 18 Aulas em outros cursos (A2):Q

Outras atividades no curso (A3)132 Outras atividades (A4): Q
, Carga ~orária total (CH): f4õ Dedicação ao curso: lintegral
'_o - I

li -. -_... -
Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?8im

I .. .

Desenv.olve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?81m .:. I:

Supervisor de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona:

~ ..~fm-_'_N~~='=. ~,:~~faj6ria~=__.. "
--:-------.- .. -- TIPODEPRODUÇÃO------- .. ---- ..... ---..~ ...Pj_oaüção.rlosÚltimos 3 anos

,- Ano," . Anal! Ano 11I, Total

i ArtigoscientíficospublicadOS'e'';''revistascomco;po editorial (ART) "' O. O, O O
.' - _.,. .• , ~'_., __...,__ ~._ •.._.__.._._. __- .__ _._~..•~,._.~ ..,., .._.,.~._.~._. I;

2. Livrospublicados(L1V) I O O O O
3.caPíi~losdêlivros p~.bí;C~dós.(CAPj."'.... - --,-... êi O O O
úrab~ih()sé(;mpietõs.pubiicados~;;.;.ã;;ã;sITCA)-' ........Õ "if' "'õ O

- -
5. Trabalhosapresentadosem congressos.com resumospublicados(RES) O O O O

"l,-- . .. . . . .__ ._ ." ..... _-_.- _. o •• _. -.- .•• --.--- .------- •• - ---- •• ,-. - - •••• - ._-'.

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa área de Psicologia

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatóáa- --_ ..- _. . ~.__ .

Formação acadêmica do docente

Instituição: FUlldaçãa {;etúlio Vargas

Nivel:;meslriído ...

Área: iE:DUC;~ÇÃO

Sigla: !FGV

Inícío:M/1977 Obtenção: 00/1982 ... Excluído

PISCIPLlNAS QUE O POCENTE MINISTRA NO CURSO

._. .2 .__N~,.iiI_edá discpl!.~~_:' ..=.~~:'] ..Eiidüida -
Psicologia Social I "~"---GExC!üldá-:
Est~giô em-PSicologíã Escoiãrr---------.--_. . ....T. ExclUida"
Psicologia S(;Cia'í-IIT~ ExCluída-,
Seminá~io dePêrsonáITdade----- .•-..•.... - '-rExéluida"

Psicologia Sociái-I '---1' ExC!üida'

i,.
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7 ',SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. MEC/SESu

•

DEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR
. Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI
.. Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

,j

Nome do docente:
GracielaMaldonadoTllch -.- ----- - "', Excluído ?-.

Coordenador do curso?

;=~.Si~:=-.'~~~=:=.
.' Dedicação ao curso.- ..-_ ..--

.,
,",

..i"
I.

"

Produção nos últimos 3 anos
" .Ano I Ano 11. Ano 11I Total
;f-Artigos-cie~tií;Cõs-p~biicãdõS-emrevistascêmcorpoeditoriãi"iART) ---.. . . --6- iF o o
2, Livros'publicados (LiV)-' ..... +--.---.-- ....-. ----... -.,- ".0'--' '--i --"- Ô o: 1

3~C~pl;~iõsde.iim.sp~blicadô;(éApr------o~ -""---''''---' O O O O
..•• _ _ .'. _, _. ,".. . "' __ ._.~.r_. _

4. Trabalhos completos publicadosem anais (leAl ,.Q O O o
'- _,.' .• _.• r ••••• ' .- •• '." ,'. -",.'- "~-~'._, ••••• r ... _ ..•. ~ .• ~~-
5. Trabalhos apresentadosem congressos,com resumos publicados (RES): O O 1 1'.- ~i---'---"" .__ .. _ , __ -- -.. ---- .,.. . . - -- . l

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa área de Psicologia

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: !satisfat6ria

Aulas no curso (A1): Q Aulas em outros cursos (A2):fO

Outras atividades no curso (A3)["1 Outras atividades (A4): Q
. Carga horária total (CH): rs Dedicação ao curso: Irestrita

,i!. ...- .

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Não

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Não ..

Supervisor de estágio?
..'síríl .. '.Nào--

.;: - , _-
... '."'-,IPO'DE PRODUÇÃO-'"

Formação acadêmica do docente

Nível:mestra~~ ~:. __ ._ Inicio: ~-li/~8'C., Obtenção: 00/1985' Excluído

Área: ~EDUC~ÇÃ() "':~:~.=---=-~:"'-:::'~-:-':':--".:-:.
Sigla: f'UC/~P ..... Instituição: PontifiCia Uni". Católica de São' Paulo

DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO

-- --.---------Nome Clã'díSClplina-""- .... . . ~'HE. xclulda ....
binâmicã ae-Gr~pó-II__ '-. ----~'.- .._-_-~.~ .... ,,__o ,Excluida

i!,
"

:1
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•

• ~ .SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. MEC/SESu
..• DEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR

; Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEEPSI
. ...i Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:
iiido viv"âri"' ._._.- ... _..

.. .-" ."" ..-. -,_ ..__ .--_ ..~-~--'-----'--"---_., ...•.... - _ .._- _ .._--- _ ...
Excluido? -

Coordenador do curso?

:=~:Sim'-=--'-=~ã~~=::
~-Dedicação ao curso- - - ----- -..-..- - -

Aulas no curso (A1): ~

, Outras atividades no curso (A3)Q

: Carga horária total (CH): r--a
Aulas em outros cursos (A2):1õ

Outras atividades (A4): r=o
Dedicação ao curso: Irestrita

I,
'-

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?JlJãó:

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?~_~._

Supervisor de estágio?
-Sim----.Nac-

.. ,*._-_ ..... __.. -.-----
----- -- - ---- --TIPOl>E -PRODUÇÃO -- Produção~ riós ultimos 3 anos

Ano I . Ano fi: Ano 11I Total
il:Artig6sci~;;-iii;côsp~blicádõ-s-em-r,;~isiãs-éomc~orpoeditoriál(ARTj - ---i -~ 0'- ---o' O - O
•.~ __ ~ •••• ', •••••••• ,_, •• •••• " ••• "', •• _ •• -.._~_ .. ._. __ •• _~_, ...•••••. , •• ,_~._,_~,""' o~_~ .... _' ,"._. __ ••• "._~.j:

2_ Livros publicados (L1V) : O o. O _ O
G:êápitiJlOSdei;;;;ospubiTcados(CAP;------.--- .--------: - -..-.----0-.'--.0:- '6 . O

4_Trabálhoscõ";pletos pUblicadosem a~;;js (TeA) . O . -O' O O
5:T;abalhosap~eseniádos ~mco,;gre-'sos.comres~mos pubii~ádos(RES)" O:'ô O O
Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa área de Psicologia

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: SatisfatÓria

I, .,

Formação acadêmica do docente

Nivel: espéêiaJiiaçã~._ __ Inicio: ~O!1~8]_ Obtenção: O~/1~~1_..

Área: IED~CAÇA()= ..•• =---~~:=:::-_'-==:~.. .. . ~-~.
Sigla: iPUi::/RS- -:; Instituição: iP!'!,t,ficiii"(JriilÍe-rs. CatolicadoRS

DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO

. ---r ExCluida
.. --~~'íE~c:luiâa

Excluído

08-02;2001
il

Versão 1.2 Página 20 de 69

"



•

' SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
". -OEPARTAMENTO DE POLlTlCAS DO ENSINO SUPERIOR

.!'.: Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI
. ..•. Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:
..-..-..-.... -.---- .....---.------- ..- ..----, E I"d ? C'--

Ilnácia Gomes da Silva Moraes ! xc UI o '_:
- -t; .- .. ---.--.-.-.-----.-------.-----------

Coordenador do curso?,
-- .Sim -- • -Não-"
,._. -- ., "1 - .,--,------ --_._ ..

Dedicação ao curso

Aulas no curso (A1J: j14
Outra~ atividades no curso (A3J126

, Carga;horária total (CH): I _40

Aulas em outros cursos (A2):r-o
Outras atividades (A4): r-o
Dedicação ao curso: lintegral

i.

I . __ .., _

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?lõ)i'!' _

Deseniiolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?~im"

Supervisor de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona:

• Sim .._:_~ãO__, $-atisfirtéria

i -- .. -.----- ..-rIPO DEPRODUçAo '. Produção nos últimos 3 anos

.... __.1.._-',, ..,_._ .. .... . , _, .. Ano I A~.o~,'_'Ano 11I Total
:1.Artigos científicos publicadosem revistas com corpo editorial (ART) O O O O
2~Livro~pubíicadõs(LTvf--,--'---' .'.. c •••• ' ,.' '.------.--, , • '-d-""'-Õ' 1 1

icãpíiü"õsde livros p~blicados(CAP) .".-----'-------r-- ---O: .----Cr -..O' ' Íl
.. ".__,'_ ~_.~~ .__~.~_~ __~~_~._ .. -.~_,_-_-~_~ ~ ~__--,'_._, •.•..•._._. ~ '_r~ '~~_, __._:~

4. Trabalhos completos publicadosem anais (TCA) : O O O O
6. Trab~lhos.ap;ese~lãdõ.se;,,-congressôs,comresumosp~blicados (RÊ'Sj' '--3 ----".2 .---'Õ 5
l,.----. -, -_...-_._ ...-- ...---- ..----- ..-. -------~-------.-- ...-- _.--:_-.-.-.._----~---- -'_. :..~~._

,) ,
,

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa área'de'Psicologia ,ide ,;üiras'âie!
._ •••• _ .. J

.Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: [SatisfatÓria.
I

Formação acadêmica do docente

Nível: ímestradõ-----.--. Início: OO/19_9~-' Obtenção: 00/1998 Excluído

Sigla: IÜCPel--' .": Instituição: IlJn,versidadeCitóllcade pélotas-.i . . ... -.---- .. 1 --~- -.-'.0 .... - .... __ .... o.' •••• .•

DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO

Ã~;R~P;~~GI~~~~Ü~i~lscí~~a-.~~.~~--~~-=---fE~~~~~:a'.' :

PSlc6~bGíA15ó DES~N5'0LVí'ME~N'rO1"~::::'~~-~=-rEx61uiaa

"

,I
"
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.• ' SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu

•

- OEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR
Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI

. . Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:

Aulas em outros cursos (A2):ro

Outras atividades (A4): ro

Dedicação ao curso: Iparcial

JaÚ"de"JeslIs-MarC--'.'-" -- .--- ..-.------.--_.-
;----- .• - 'I .. -----~ -----.. .' _ ..._ ... - _._ .._..~-- -_._- - - .-------"---

Coordenador do curso?

C~~irii.,~'-~~~~~j
Dedicação ao curso--, .. ,-- ..... ---

Aulas'no curso (A1): ~

Outras atividades no curso (A3)120.

cargarOrária total (CH): \22

Excluído? ;"

'.I

Desenv'olve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Sim .
Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Não'

'I ... , .

Supervisor de estágio?

r~~Sirri'.~~o_ "
..._.. " -,- ---"IPOLlE'PRODUÇ'Ao .Produçao no-,;últimos 3 anos

"

Ano I . Ano 11 Ano 11I
j:1:'ArtigoscientiiicosPu-iíiicadosem-re~is;as-éõm'corpoeditorial(ART)'" "r 1['-'-4 o.
.•......", ,._ ....••_---, _ ---_ .._.~.....•_-_ ...•••.....- _ •......•......•. '-... . .._ .
2. Livrospublicados(lIV) , 0.' o. o.
~-Capltül;S deliv~ospublicados(CAPT------.-.~ -- ,_ .._.-t...- ...~,..._'"-Õ' "--1$ ,
i4.T;ab~itio';éómpleiõs'pü'biicãdoS'emanais(leA) -_..--_ .. -..._.,. ''''0'' ----Ô o.
6. Trabalt;osâp~és-;;;;iadoseméõr;g~éssos:;;õmres;;;;;ôs 'publi~ádos(RES)-;--" -- o. . ----'6 o.
•• •• __ •••• •• __ ._ ••••• __ •• ~._,_ .•.•__ ~ •• •__ • __ ~ •__ ••• ~ -1. __ •• _ ••• _._ •••• , •• '_"_' __ "

Total .'
S
O
O
O
O

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa áreade Psicologia._-- .._ .. _---

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: satisfai6ria

Formação acadêmica do docente

I
..1

Nível:dou'torado

Área: IFILOSOFIA

Inicio: liO/1!lS1 Obtenção:00/196_6 Excluido

Sigla:IUL
. _ ...__ .._._- ..... __ ..- -- --.--_ .._ ... _-- ..- _._-- -~... _ .._._-_ .•-_..._ ... __ ..__ ..

Instituição: UNIVERSII)ADE'CiFTONDON---

DISCIPLINAS QUE O POCENTE MINISTRA NO CURSO
~"-~;---- -----N'ome dadlSclpllna~--' -- ---T.:.Exclü'idii"
PSiCOPA tOLOGIA<:;ERAL--"---------.--.---n. 'ExClUída .-
--- -_ .... _.~----_. __ ._._.---_ ..__ .- ..._-_._-_. __ ..__ ..- .-.---_.-._ .. _-_ ...

"

I.,
I
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•

• ,, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
," DEPARTAMENTO DE POLITICAS DO ENSINO SUPERIOR

- Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEEPSI
. Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:
José Carlosdii Ca.vaihoieite----- Excluído? ._ .._ ..,-'- --_ ..--_.-._._---~.~~_.__ ._.-- -_._-_._--~-_.-

Coordenador do curso?C~-S~:=.~N~o_--
_-Dedicação ao curso--------------

I.

I'

Produção 'iios-ultimos 3 anos --
Ano r- "An'o-ii-:-Anour, Total

'-"-['~'-'- ----""~...•~._._-'. .' -~

O O O O
Ó '--"-'-6" Ó . ----o
1. O 0---'1
O O O O
O, O 4_ 4

Aulas no curso (A1): ~ Aulas em outros cursos (A2):1O

Outras atividades no curso (A3)1_ .38 Outras atividades (M): 10

cargarOrári~_~~tal (CH): [4õ Dedicação ao~u~so~lintegral

I -

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Si-m

Desen~olve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?,~~()

Supervisor de estágio?

'----SI,;;--., ~~?__
- - 1~ .•

-----,IPl)'OE-PROOUÇÃO------ - ------,------

.. _. - -_._---_ .._,~... -- _...__ .~~_._~"..""- ~._---,---_..~~_•......_.__ ..-~_.._---,'
'1,Artigos científicos publicadosem revistascom corpo editorial (ART)

._"' ". __.'.'.~' ,_"",_',_~.r'.,_._._

2,Li~ro~ pUblicad?s(L1V) ._,_ .._ ,, ,, , ._
3. Capítulos de livros publicados (CAP)
4, Trabalhos completos publicadosem anais (TCA)~ ..-. -" ..... ' '."', .~~-~.- ..~~._.
~,Tr~ba'-hos~present~d~::iTl ~~_n_gr:~:~~~comresumos pUb~i~~dos,~~ES)"

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa area de Psicologia

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satísfai6riaI - 0_._.:

Form'ação acadêmica do docente

Nivel: doutorado Inicio: ~O/1~~~:, Obtenção: PM9SS Excluido

Área:1 PSICOLOGIA - -----

Sigla: UL Instituição: 1~_niv,,,rsityofLoridon-

DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO

- ---,--'------..- - Nome-d'ã-discipliii-a - ------ _.. , - -[Exclulda-

SEMiNÁRlõ-ÕEtE~AS-Ãy_~!'!9~~9EÊMP~I_'?ClL6G~~]:;:TExClülaa " ,
,
'~ .

I
I'
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•

' SECRETARIA DE EDUCAÇAO SUPERIOR. MECISESu
, '/ OEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR

-, Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEEPSI
" .• Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:

José Frariscisco-RottaPereira'-
.•_._.~l ••.. ,_ ..._._._-'- -----~,. - ---- •. ------.- •.

Coordenador do cu'rso ?

,-=-Sim' '=.:~ã~
Dedicí'ção ao curso .,"-.

Aulas,no curso (A1): r-s
Outra~ atividades no curso (A3)Q

: Carga horária total (CH): rro

Excluido ?' -,

Aulas em outros cursos (A2):ro

Outras atividades (A4): ro

Dedicação ao curso: Irestrita

I
1
I

'.1

,

I,

:1

:1' -- ._ .. --_.~._ .._. ------,.
Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Nao '

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?N~,~,'

Superv,isor de estágio?

i -, SlrTi-.[N~~--=
TIPO DE'PRODUÇÃO"

i;~AÍ1igoscienÍílicõs publicadosem revista'. com cor;;õ'editoriâl(ART)---- - -
•••• t ••• - --1---- - -,~-~ _.,

2, Livros publicados (L1V)
.•• ,. _.~_ . _. r_",. .__ .'_,.,~.,-"~~~_~*_ ""~ ~.'_._' ~ __o ~_'_"N.,

3, Capítulos de livros publicados (CAP) ,
, ••• "- ..= -'

'I, Trabalhos completos publicadosem anais (TCA)
~, Traba.lhosapreseniadosemcongressos, com resum'ôspublicados(RES) L.

Produção nos' últimos 3 anos
Ano I Àno li" Ano 11I Total'

•• _"_,_,_.,_,_" __ •• , __ '_ 0'0_

O 1 O 1
O O O O
t '-O" O. 1
O O O Íl
O O O O

--_." ..

,i

I,

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no curso~à área de PS;cologi'a
u . - -

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória

Formação acadêmica do docente

Nível:ilnestrado ---- , Início: OOi1995___ .. . , , L•.

Área:IPSICé:5[O-GfA ---- ----
1._ •

Obtenção: 00/1 999
'._ ...•._ .•_ .

Excluído

;~

Sigla: lICPel
J -

Instituição: :UíiiversidadeCatólicade Pelotas

DISCIPLINAS QUE o DOCENTE MINISTRA NO CURSO

. '" :,--' -----jifõmedádisdplinã.-. --.--. ------~LExclulda '"
SISTEMA-fEÕRTc6-pSICANALíTlc6---------~-' -.- TJ t:xcluldá'
PSICOPA!O.LOGIADA.U\JFÂNCIA EÓOAD6i.E~CEN~EJ- ExCluida

!

I

'i
,
1

"

"

1

11
~1
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Aulas em outros cursos (A2):fO

Outras atividades (A4): ["ti
Dedicação ao curso: Irestrita

, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESua.'.l')EPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR
; Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI

. . "', Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:
íLiliana'CostiPerelrã Duval--- ..-- ..-~----' Excluído? ,..

.. .... ---_._---------,._----_ .. ,..._-,.

Coordenador do curso?

i~=--=-~~m:=.:..-mro_=
..Dedicação ao curso ...-- ....-. ---.-- ...-.- .. --- ..- ..--.- ..- .... , ..- ..

I

Aulas'no curso (A1): ~

Outras atividades no curso (A3)1....14
Carga horária total (CH): j29

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Não'"
Desemiolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Sim

I ••••

Supervisor de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona:• '.~I~-.~_=-_~ao_~~. ~~t1sf~6-ria~=

!)

I'

;1. Artigoscie~iijic'~sp;;b~cadosemrevisiasCOrrlCO;POéditõ;:íal(ART)
. ~.'. ~-

2. Livrospublicados(L1V) ,
:3.Capltulosdei;';;õs pubíiCãdo;(CAP).. -.'---- '"~-- ....'.--.

"- ..~-_.,~.~.,., ~-...~_._" -~.._..•._._ .•._.
14. Trabalhoscompletospublicadosem anais (TCA)

~.~ra~ã!!'.0.s~~;eseniiiCi~semco~~sso.:':.~omre=~;;;.:'sPub~.:~~~~~~E~.>_

. Produção -nos últimos ~ anos'
Ano I 'Ano 11-- Ano 11I Total

"0' ' ,,'~", -'à O O

O 3 O 3
. ~ -.-

O O O O
O O O O
O '1' O 1

'. - ._. • ,__ •__ 1

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa area de Psicologia"

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória

Formação acadêmica do docente

Nível:graduaça? __ ....

Área:' PSICOLOGIA

Inicio: 03/1973 Obtenção: 12i1978 .' Excluido

Sigla: -UGF Instituição: iUniversidade Gama Filho

DISCIPLINAS QUE O POCENTE MINISTRA NO CURSO

--...--.---~--I\j'omeda discipllriã------=r.:.Excliiida ;
Psiéõlogíâ'do Desenvolvimento II----r--Exciüiaa--:
PSicologiadClÔesen"óivImeriio-ill ....-._....._~---- '--T"ExCluida

II .--... -.-- •.•....... ~

.,

i;

'I
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a'SECRETARIADE EDUCAÇÃOSUPERIOR- MEC/SESu
. _.' DEPARTAMENTODEPOLlTlCAS DO ENSINOSUPERIOR
'. ; Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI

. "i • Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:
iLilianeda Rosa ColI

-----.--------.----, Excluído? ;--
_._-------------_._-- .__ ._-----_.

Coordenador do curso?
= -Slm;-.-~ão-=

Dedicação ao curso-
I:

Aulas,nocurso (A1): ~

, Outras atividadesno curso (A3)1...35

. Carga horáriatotal (CH): [4õ

Aulasem outros cursos (A2):JO

Outrasatividades(A4): [1
Dedicaçãoao curso: lintegral

------- - ---" -TIPO DE PRODUÇÃO'

I " - .,.. _--
Desenv,olveprojeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?,::;i.':l1.
Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?::;im:'
Supervisor de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona:

•. ~irri -=~~o~~-:-Sâíisfatória- ----
Produção nos últimos 3 anos
Ano I AnoU . Ano 11I Total

:i: Artigos ClentiíicospubiiCãdose;;'-;e~istãs~o";corpo-edito;;ai(ARTj----. -"( O 1 2
_. - .~--.--t __. .~_,_~~_.~.-_,_~_..__.__...'~','_.~~_'~,.',.,.....'-.....~. I ..

2. Livrospublicados(L1V) O O O O
àC-aj;ii~íoSd;"i~rõspubii~adOs (CAP)-- --------.--- ... -----------(... O' .. --'''--'0, -- O O

_ ,<._.~_ ..._.p._.. .~.~,.__,~_ ..._ ..._ .... ~_~__ .-r_._~__~_._~_~ ... _.. '. . ...•. ,
'I, Trabalhoscompletospublicadosemanais(lCAl Ü l' O 1

." - "._. __• ", - "_~'~ .• _"., ,_ ",_~_,,".,. • .~'_. '." - .•••••••. - ,,_'" • y' ,.~o .•_o__ ,' o'. ,',.0'

~,Trabalhosapresentadosemcongressos,comresumospublicados(RES) i O 5. O 5
I, ._.•• _...•.. _ .. _. . .•. _ ..••.•.• _._._.. .i

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa áreadePsicologiae deout;~s"áre-
.-.. -<--

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória

Formação acadêmica do docente

Nivel:iméstraa~_- ~ Inicio:~Oi1_~~4. Obtenção:00/19..97". Excluido

Área:i:DOC~2..Ã~~=~=~==:=== ~='_~-~:::--: ... .

Sigla:~!,!".!!=== Instituição:ilJ,,!'YERSIDADEFE[iEF{ALoC:H'ARANÂ--

DISCIPLINASQUEO DOCENTEMINISTRANOCURSO

Ps:~igia:~~;ã~~=~trrt~:n~~SCiJllma., .:~=----==-~:,=~h E~~~~~~:a.
Esiãgiáem PsicÕlágiã-Escolá,I---,-- .., -------------r--ExêlUida
EsÚ\g-ioemPsicoíogiaEscolar-ir- o -- '.-~' -------'---.r'Exêluiéfa
Orientaçãode Pesquisáem Psicolograi - .• -.--.",,--- .'-T~"'ExcILiida

Órien~ação.cie.pesciü~~~e~-F'sicokigla-ii-.~~__== ']~ 'Ex~luida
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I
" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
• 'DEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR

Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI
Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:
'L.uizAu'gustiiEI-iaLinnerMenezes --- -- --- , Excluido ? r-

Aulas em outros cursos (A2):ro

Outras atividades (A4): ro

Dedicação ao curso: Iparcial

Coordenador do curso?

'=13ii11-=-._~~O:=__,
. Dedicação ao curso

1

Aulas:no curso (Al): ~

Outras atividades no curso (A3)[16

Carga1horária total (CH): [2õ
.~~-_._._---_.. - - - - -- - - - -- -----_._--_._._--~."...__ ...--_._.-

!
"I
i

Produção nos últimos 3 anos- TIP'ODE PRODUÇÃO

Desen~olve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Não

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Sim .
I •• ,

Supervisor de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona:

.- Sim----NãÕ-- Satisfatória"
1-------_ ..

_,_.._._~ ~., __~~ __ ~ __ ~' r__ _ ~__ ~."__'.~__U' "_

'1.Artigos científicos publicados em revistas com corpo editorial (ART)
- --,_."..------------t .-.~-.-~~.-'..--.---.---~-~-,-,--.",'.. --_.--..-....•.-_..__.....,

2. Livros publicados (L1V)
t3. cãpit~iõs'd;;livrôspublicadõs(CAP)-- ...---.--'.--_ ••- ...--~ -. --.--.

• _ , __"_~ ' "~~ __u_••••~ __._~ ._ ••.•._~_.~__._••••• "•••••• ~,"'- _~~ ..'K~.~~.' -..••-- ------

!'I. Trabalhos completospublicados em anais (TCA)
~:'Trabalhosap~esentaclôs-;;mcongressôs.cônÍ resumospubíiCados(RESY-

Anal
O

O

O.
O
O

Ano 11 Ano 111
"(j O
..~--'

O; O.,.~~~6 O

O O
0.0

Total
ti
O
O
O
O

_. - .c-- ..---'-'---'- - - -----.----.- -.~---.- ..-

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa área de'Psicologia'

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: !Satisfatária

Formação acadêmica do docente

Início: 00/1983 Obtenção: ~~1~8_~ Excluido

Área: ~.!MEDICINA. -- ---.__.-_.._-- -- ~--.-

Sigla:'CFr.f~- .~ ---
Instituição: ~bNSELBO-FEbi:FíACbEME[)ICINA/RS'-

DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO

.. . _._.. Nomeai diSCIplina ------.- ----.TExcluiaa

psicopatolo9iã-~ô -A~uií()~eaoi~óso~."-:_:~-:',:.==C .Excluida

1,,
'!

,

f,
I
I

i i
; I

:1 I

~i
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I
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• aECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MECISESu

•

• DEPARTAMENTO DE POLlTlCAS DO ENSINO SUPERIOR
Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI
Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:
l..úciaValqüiria-Souza -Grigoletti---.- -- .---~ - Excluído?
.. _--_.. - .---- ----- ---_ .. ----- --- -_ .. ---~-_.- ._---~~--,

Coordenador do curso?

:~_ ~Sim -:'.~~ão_=

Dedicação ao curso-o -

Aulas no curso (A1): rs
Outras atividades no curso (A3)[32

_Carga horária total (CH): í4õ

Aulas em outros cursos (A2):ro

Outras atividades (A4): ro

Dedicação ao curso: lintegral
~. --- ---- - --------- -~-._-----

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Sím

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?~i_m_

Supervisor de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona:

• Sim Não ~atisfatória

- TIPO DE PRODUÇÃO Produção nos últimos 3 anos
Ano I Ano 11 . Ano 111 Total

:1_Artigos cientificos pUblicadõsem ;evistas com corpo editofi-ãI (ART) O 1: O 1
2_ Livros publi~aêios iLIÍI)- ---,'- - --.-. -----.-.--.----.----.- __o O O O O
i:-Capltulos deíi~-ros.püb~-cados(CAP)----------------.-.-- O O O O

_.~ - .- ~-.-,,--,~~.~--,._..- -,'-----_.-
4. Trabalhos completos publicados em anais (TeA) O o' Õ O

_~ ',-.~. .>'-'••",", - • - -. ,r: T~~~a'.t'0s.a£,resenta_do_s.e_m_c~ngre_s_so_s_.c_o_m_re_s_umo_s!,ubli?~d_~s(R~~) _ I__ __~._. .~_. 1 4

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursosia área de Psicologla-

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória

Formação acadêmica do docente

Nivel:lmestrado ----- Inicio: 00/1994- Obtenção: 00/1997 Excluído

Área: PSiCOLOGIA

DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO

- Nome' da disciplina -. - -. -'T-Excluída
Teoria e Técnica PSiéá'rialitica 11 -- .---. -- -.----r- Excluída
Psicoterapia de Grupo Psicànalitiéa . ----.---. - ---TExCluida
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I
•. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu

•

'', ÔEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR
, " Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI

.' " , Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:
Maria'Clara Soaressãjengue--,----, ..',,'--,---,-, Excluido? ,--

Coordenador do curso?

;',~::Sim'.I'!~_::':
..Dedicação ao curso -- .._-,-
. ~l

Aulasno curso (A1): rs

Outra~ atividades no curso (A3)[24

: Carga horária total (CH): f3õ

Aulas em outros cursos (A2):ro

Outras atividades (A4): ro

Dedicação ao curso: Iparcial

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Não,-"

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Sir11._,

Superv'isor de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona:
"

• 'S'im , __~~~~=~S<itisfiliórfil "

- ..--,-- .. -TiPOD'E'PRODUÇÃO---"" , ..,---" , " ..... ,- --- Produção nos últimos 3 anos
Total

O
O
O
O

.0

Ano 111
O
O
O
O

O

Ano 11
O O'- .O O

, --"'-'~---~.~".~.'."., .

O. __ ~:
O O
O O

I Anol
h: Artigos cienÍiiicosPubiicãdosemrevlstas com corpo editoriâi(ART)

. "._' ~_.~~ __ ~'._"'~_""."._~._'~_T __~"~_' ~_ ,'.' ~.._.. n __ ,_ ~,~'.~~~.' ••

2. Livros publicados (LIV) I
~ , ,'~ __'''.a,. ._.•.._~_ ,_.~_~_~~.~_ ~".~'~~'_'~ __ '~~~ ~_T'."_ ••_.__~._~~. ,),'~'.'

tl. Capitulas de livros pUblicados (CAP) ,
" .••• - .'-~' ..- - ~.'~ ~~.~ ..._~~_._,,' __ ._'~" __""'~.~~ ~.~ , •••. '~_~n.~T. __.~' -1- ..4.•-.

'4. Trabalhos compietos publicados em anais (lCAl
~. Trabalhos apreseniadosemcongressos, com res~iiíõs p~biiéados(RESj- -') '.

-\.. _ ..... _-----, _ .., --_ ..- •._-,. ".,'._--"'-" ., . _._- ...._._ ... __ . ..__ ._ ... __ ..._._" _ '"-

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no curso,:!a área de Psicologia

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: iSiúisfatÓria
li •.,

Formação acadêmica do docente

Nível :~specializa~ão__ Inicio: 00/1983 Obtenção: DO/19M Excluido

Área: iPSICOLOGIA

Sigla: ;!CEMF'POA'i Instituição: ICENTFiÓ-OE'I:STUD-OS MÉDiC-OS DE POA
I -_., ,-_.,~.- -,--.-----'----. " ..

DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO

;s~~o~~;;,~i~~d~~:'~~~:~d~~i~C~~:!::~_••-~=~~_==t~~~~~!~;',
;1

08-02-2001
I'

I1
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.-" .. --.----- .. -.; Excluído? ,-.

•

' SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. MECISESu
• DEPARTAMENTO DE POLlTlCAS DO ENSINO SUPERIOR

, , Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEEPSI
Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:

Maria da Graça Roth- -- ,-, 'I , , ..• , ",.,.-- ,

Coordenador do curso?

,=:::Sím: __.~~_õ'.'_:_i
. Dedicação ao curso---.C• -,---- '" --- -------------,-,,---"',,-----..-- •• ---""--""--

li

Aulas no curso (A1): ~

Outras atividades no curso (A3)[O

Carga horária total (CH): ~

Aulas em outros cursos (A2):jO

Outras atividades (A4): íO
Dedicação ao curso: Irestrita

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Nã6 ',
Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?J~~o_:_.

Supervisor de estágio?

~_~m ~ - '~~~~_.
'" ------.------TIPO.D'EPRODUçAo-- .... ----.--------". Produção nos últimos 3 anos'

~I._.. .. __... _._ ... _. . . ,-. Ano I .J'~_Cl." ,Ano 11I. To~~I.. ,
.1.Artigoscientíficos publicadosem revistascomcorpoeditorial (ART)---'-"---'" t a a t

r_ ~." ~.- ~'_',""_ '~'-",~~'-'" -,~.~", __ ,_, "_~_.,,,. __._~. L.. . .,- .•.. ~r,

2. Livros publicados(L1V) , a a a o
•• ," • r __ '_~ ••• "_ ._ •• ,. • _r_~_ ....~"_, __~_

3. Capítulosde livros publicados (CAP) .. ". ,'-,,_ ,. __ ... a a, O' o
4. Trabalhoscompletos publicadosem anais (TCA) 1 a a "-~i
~: Tr,,-bll~os'a.':~~s;'nta(josé~-=ong~e,;so~.comresu~~~.~~tii;c~~~~(~ES~---.L_ 4 a a 4

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa área de Psicoiogia-- . - _.
Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória ,..

. _ .. __ ..•. _-
j

Formação acadêmica do docente

t,i

Nível: doutorado' -"- --, Início: 07/1994', Obtenção: OS/1999-:
Área: BIOLOGIA GERAL .....-... ".--.,

Excluido

Sigla: UFPEL
li -

Instituição: Universidáilii Federal'de Pelotas'
!l

PISCIPLlNAS QUE O POCENTE MINISTRA NO CURSO

I'

08-02-2001

"
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•

: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. MEC/SESu
_-' bEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR
", Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEEPSI

... ', Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:

Marià-Íl~Lourdes Drachler-----
." 'j -_. ---- --_ ... _. _ .... _.. -

Coordenador do curso?

:Siiii:-.~~ãõ.:==
Dedicação ao curso --

AUlas:nocurso (A1): í"2
Outras atividades no curso (A3)laS

, Carga horária total (CH): ~

Excluido ? :"-

Aulas em outros cursos (A2):j"O

Outras atividades (A4): j"O

Dedicação ao curso: lintegral
, ...,.;{ . ------_._-_ ...__ .- ..- - -_ ....•-._-'.----

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Siiii': ---

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?~o _

Superv~sor de estágio?

--~Sí0:__-._~~~=
- . --- ------, ----- TIPODEPRODUçAo - "-- Produção nos últimos 3 anos

-Ano I Ano 11 Ano 111 Total'
._ , •••••••• ~ ~ _~~ ~ __ .~ •• '. • - • '." O" • ~._ o'' ••

'1, Artigoscientificospublicadosemrevistascomcorpoeditorial(ART) O O O O
2, Livrospublicados(LlV) , -f -- - --- ----,,-.------ ...-.- ------ ,-,,--,-.. O -----o: O O
~ "." •• ~~" , •••. - .' .•~~F~~,_._ ••• ~ __ n_._.~__ ~._."._. _.~r.'._., ..•.. ~'•.•.~.~ ~ __ ~ .. n.~~ -__.~. __ ~.

3, Capitulosde livr.os~ublicados,~~AP)___ O O, O O
4, Trabalhoscompletospublicadosem anais (TCAl O O O O

.6,Tràbalhosapr~~~~i~d~~e_~ê:C;;;\i!e~~os,comresumospublicados(RES)- .'-' 00' 4, '4
Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa área de Psicologia

'I ~

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória

Formação acadêmica do docente

Nivel: doutorádo'--- - . Inicio: OOi1993 Obtenção: PO/1_9~7 Excluido
Área: ME[)IC1NA------ ._-- - - -------------- .--- --

Sigla:ÚL ..,-,.-.: __-

"
Instituição: iÜiiivímiityof London--'

,.
"
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I .
I. S}ECRET ARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. MEC/SESu

.J tiEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR
Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEEPSI
Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:
Maria-Fernanda IppÓlitocajc:fisso----- ----------, Excluido? ,---

.....----~-_. _._.~_._-~----,.~_..._------~~._,_.1 --,--

Coordenador do curso?

:-:----S1in_~-:-"~ãO_'
Dedicação ao curso .----- - .

I

Aulas no curso (A1): ~

Outras atividades no curso (A3)["""34

. Carga ~oraria total (CH): f37

Aulas em outros cursos (A2):j""O

Outras atividades (M): IY
Dedicação ao curso: Iparcial

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Nao---

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Sim -

Supervisor de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona:

14I(~;iiTl~-_ _ __ ~áO ~atíSfãTóriâ _

. Produção nos últimos 3 anos
,. Ano I ... Ano -Ir: 'Ano 11I Total"

o' o o o
o '-0- 0."0

o-O 0---0
o o o oó,:=~~; 1---1

___....._ ..~_.__•....•.__.. ~'_' ..~ ._._. . .•. ~ ¥_.'._'.~" __~~W'

'1, Artigos científicos publicados em revistas com corpo editorial (ART)
......... f' '.",.-"- - " , _ .

2. Livros publicados (L1V)
___ .,. _~_ ._._.~. " '._'.,' __, "_w_",_ ..... ~. __'"._ .. _._

3. Capitulas de livros publicados (CAP)
._~ ~. ,_ ._._.~_ . ~ •. _~_ '.'_~~. ."~ .,_.'- •._~_._ .,~_._~,. __.~ .. _. ~~ ..'~ ••n'.' ."

'4, Trabalhos completos publicados em anais (TCAl
~. Trabalhosapr-;'eniadoserrÍ céngres;ô;;', éé;;;~esuméísp'Úbli;~dos(RESj----_.

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursoila área de Psicologiá--._.._--_ ..

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: siiiisíatória

Formação acadêmica do docente

Nivel: ês-"ecializatã~ __

Área: íPSICb[OGIA
'-

Inicio: 00/1991 Obtenção: 0011992 Excluido
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•

' SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. MEC/SESu
'01:PARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR

, Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEEPSI
. I Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:
Mariã'FirmlnãPlj,-h-elro deÕliveira '-----------. Excluido? ;----:

Coordenador do curso?

:,=',Sirn=-::'.,~~o :
Dedicação ao curso----,- ---,---------'

Aulas no curso (A1): ro

Outras:atividades no curso (A3)1..40

: Carga horária total (CH): L 40

Aulas em outros cursos (A2):ro

Outras atividades (A4): ro

Dedicação ao curso: lintegral ..
- _._ _- •..__ .,-_._-----_ ,----~--_._' ------ .._-_._-----~ _,.._---, ..• ,-_ .._---_ ,-

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?NãCi---
Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?~Im_... ,
Supervisor de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona:

•. Sim .~=.:-_~~~=='~atisfatóriá--
Produção nos últimos 3 anos

Ano'l AnoU' Ano 11I-: Total
'1, Artigo; cieniiiiC;;~--publicãdos-emre;;;Siascõmcô;poediiori,,'f(AFrrí--'-'... O' 1; O . 1
'.. ". ,. •••• __ .". ~,~~. __ ,_,_. __ • .,- •• _'~~_' __ <__ c ,_,~_•• "~ .~~~ "'_0 r __ ~__ , '".o~" •.• ~- - ---._._:_

2, Livrospublicados(L1V) , . O O O O
:., . -,.,,--------,,--- •...,,---------_.-._--'-'-----'---_. -------_ ..----,.."_...,-._.,-_._ ...,,.__ ...•"--- -_.~,
3, Capitulasde livrospublicados(CAP) , O O O O

,. --, "'-"". ,-- -.•.. ''''-- ,._. __.__.._~ , .L ..•.-_.I "---"0' ----.--.-0..
4, Trabalhoscompletospublicadosem anais(TCA) n O
~. T~a<baltiósãpresé;lladose7ric(",gre'.sos,com resu;';ospubliôa(j-os"(ÀESi''''' O t O --' .-"
_. _ ••••• ,_o •• ••• __ • __ ._. __ • • __ •••• , • •• ._._1,_ ..•. .. [ .... I ••.• -_ .. •.

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa área de Psicologia
I -- .- _ ••.• _-_.

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: $atisfat6ria'

formação acadêmica do docente

Nível:esp~~iãnzaçaC:i" Início:00/19g-2 Obtenção: 0011982 Excluído

Área: IEDCJ.l::~ÇA<:l=~~:,~=~=~=,._____-'. .-..... ._ ... '

Sigla: iUCP:el:=:=: Instituição: iUNIVER-SIDADECATÓIiCA DE PELOTAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
.,.•-DEPARTAMENTO DE POLlTlCAS DO ENSINO SUPERIOR
Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEEPSI
Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

.-_ ...-~-._-.----: Excluído? '-,-.
Nome 'do docente:

,

iNIaiírício'Silva de Lima
! --_. __ ._-- ._---_ .. _ ... _"

Coordenador do curso?

i =--. 'Sifll'~=.-~!'l.~~~=i"
Dedicação ao curso-~.-

'I ,;
Aulas no curso (A1): f2
Outrks atividades no curso (A3)j25

: Carga horária total (CH): 132

Aulas em outros cursos (A2):J4

Outras atividades (A4): ~

Dedicação ao curso: Iparcial

., -TIPODEPRODUÇÃO-'-"

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Sfm-'-
Desen~olve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?~N~e>.._.

Supervisor de estágio?

Sim~~.~~.ã~-=
. Produção iiõ'sultimos3 anoS"
Ano I . Aiio'lI Ano'" Total- .-.. ,'-~._~- ,'-

:1.Artigoscientificas publicadosem revistascom corpoeditorial (ART) 2 7 3 12
12. LivréspubIiCãdos(LIV)~"~;'-"'-""'--"." 0.''''0. a o
3. Capilulosde~l;vros-pubíicãéios-(CAP)-"-- •.-... -.. - --',' 0." "'-0"0 o
•••••••••• _- ~"~-. ~~ ." ~ A . r ~_~_~."~~ - ~r __ , "'c _. __•__",""'.. _~ .~._~,~.,._ .. -'

~. Trabalhoscompletospublicadosemanais (TCA) a a a o
".'~~-'..~_.... '.~.'-.'.. -._'" -'~ ~-. _. ,.~.. --'-'- --,.-.~ ,-- . ,.~-

~. Trabalhosapresentadosem congressos,com resumospublicados(RES) a o. a o
,'. ,____ _, •.• ~ ••__ ___ ,__~ ,__._~ .__ ._ •••••••••• . --"o •••• ~_, __ . _

0.0_. 0_ o

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa área de Psicologia
I _, .,_ ---.0.----.-. 0---------

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória
I

Form,ação acadêmica do docente

!
:}

;i

Nivel: doUtorado -
I .,' '.-

Área: IIMEDlCINA --

Início: 00/1996 Obtenção: 00/1997 Excluido

Sigla: IIUN1FESP' instituição: IUniversidãde Federal Paulista -I ---- _ _ _ _ _ __

I

DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO
I

-._,- "--- --r;iome'Clá dísciplina ----"~==L,.,.IEc, Xeiuida-

~sico~âtoi~già doE~uit~_E!~ijjdcis.o":"'- . ._._ =Tl~~~'~âac,
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-. i S1=CRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu .a:DEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR
.• Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI

. ..:. Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:

Márcia Maglia Dias-'-- Excluído? ;

Coordenador do curso?

i=_ Sim T_..__ =-_~~O '.
Dedicação ao curso.----.~ ....--.--~ ..----- .--....---------.---.--.

AUlas~o curso (A1): ~

Outras atividades no curso(A3)[13

. Carga ~orária total (CH): f17

Aulas em outros cursos (A2):ro

Outras atividades (A4): ro

Dedicação ao curso: Irestrita

I .....
Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Não

!

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Sim

Supervi~or de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona:.:::~irn~--:~~~_-=~at~s~a_~ória _
- ---'--TIPODE PRODUÇÃO--.- -- ---- --- Produção nos últimos 3 anos' -

~. , .."," _. . .._-"-----~--. ,~-- ._-_ .. '~'_",~ ..,.'.~-._..- .-~.-, - -~'-.~ ... ,_.__ .., -'," .
11.Artigos cientificos publicados em revistas com corpo editorial (ART)
. • .. '",.' .--_.<~. ,~~ .•---"~._-~.....~----".,~-,_._~~--,~- '-, '."~~'-~~,.-- ---~- •••••••.••

2. Livros publicados (L1V)
" r_" "~ __ ,_._.,_,.~ __ ~. __ '~',.' T', ~' __ ._~_, -~_~~~.~_~' •.,"_"_" --- _~To._~~~"_'~'

3. Capltúlos de livros publicados (CAP)
4. Trabalhos com"iêiClspublicadCls em anais (TCA) .-----.- .•- ..

~.Tral:>alhos apres-';ntad,,"Sem congress'"s, com resu;";os public~cJós("RES)

i..

Ano I
o.
o.
o.
o.
o.

Ano 11 Ano 111- Total
o. o. O
o. o. O

.---Ó. 0.:-- O
o. o. O
o. o. O

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa área de Psicologia

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: ~atisfatória
j

Formação acadêmjcado docente

Nível: esp~c~allZjç.a~~:Início: 1)0/1986~~
,

Área: PSICOLOGIA -- - ~- -~ --

Obtenção: 00/199"2 Excluido

Sigla: FEBRAP
I

Instituição: iFederáção.-Srasileirá- dePsicodrama

DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO
I

- -, ... -'--NomedadiscipUna- ----- --'--[-Exehi"ida

sjstém~Te6Cic?EXi~~~cTãIFenoménoIÓgjcO_~~._-=[I~xClüída.
I

r
:

,,

08-02-2001
:
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• $ECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. MEC/SESu
"DEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR
Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEEPSI
Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:

Nêlda Couto -Rodrigues

Coordenador do curso ?i--Sim".- Nãõ--:
._----~,,- .._------ ----_.
Dedicação ao curso--

Excluido? ....

Aulas!no curso (A1): f4 Aulas em outros cursos (A2):r-o

Outrap atividades no curso (A3)I16 Outras atividades (A4): r-o

Carga horária total (CH): rw Dedicação ao curso: Iparcial
......r ..-.-----------.--..... ----.--.-.---.. -..: .
Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Não

I

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Sim

Supervisor de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona:

~-~S~Ti1=~_--~N!c:. __ ' Siltisfaiória

I

1: Artigos cie;.;tifTecís-publicãcJ;,s.êmre~istâsco;';eõrpo-editorTãi(ART)'
• '; ",~ ,_,~~._,,_ .' __,, <r~~~. . ,

2. Livros publicados (L1V)
3. capl'iulos'óe 1i~;ós-pu-biicad()S(CAP) ~._._.-.".- ---~-- .•_--

,-. ~_.~ '.'~ ~. -._~'--_,-"-,,_.~'.'-",.~
4, Trabalhos completos publicados em anais (TCA).. .--
~, Trabalhos apresentados em congressos, com resumos publicados (RES)

Produçao nos últimos 3 anos- ,I
'-'.TlponE PRODUÇÃO

Ano J

2
O
O
O
1,

Ano 11
11'
O

-~~,,'.
O
O
o.

Ano 11I Total
O 3
O. ' O

= - .""',-"-._'-'--'=~O O
O O
O 1

I

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa área de Psicologia
I •• "j

Proxi",!idade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória'
,

Formação acadêmica do docente

Inicio: 00/1998 . Obtenção: PO/~Ô~O

Instituição: !Universidade Federál'de Pelotás

Nivel: lI1'llisfradó
I

Área: iED.':l.c:~Ç~~:=::::':-""- -.. .._.- .....
Sigla: lJFPel__

r
. DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO

Excluído

08.02.2001
!
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• , &ECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MECISESu
. ,'DEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR

Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI
. Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:
NelGuiiii-ãrães Machaefõ----.----.--.-

Coordenador do curso?

:::-Si~-~=-'-:Não~:i
Dedicação ao curso.

Aulas no curso (A1): ~

Outras atividades no curso (AS)Q

. Carga horária total (CH): [1õ

-------.-, Excluído? ---,

Aulas em outros cursos (A2):~

Outras atividades (A4): Q
Dedicação ao curso: Irestrita

DesenJolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Não
, . ..

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?l\Iiio-
Supervisor de estágio?

Sim'--._ Não--
, .. ,-;.,'-----" ..--'----TIPO DEPRODUÇÀO Produção lÍosúltimos 3 anos

-'Ano'l .'Áno'rl'Ano 11I Total

1.Artigoscié~tífiCospublicãdOSemreviStascõmcorpo ediiõ-riâi.(ART)---. 'O O O O
., .~.~ •••••.••.•.. ~._.~ .•_~' •.r ..--.-"-"~.-~~1-.-.~-~.w-, ~...<.~•• ".~ •. _,~ ~~.~. uI'

~..~~~ospublicados (:IV) _.~ __,~_. ,__ . -----!. , __?~~-__---O _~~__ .. _.:~
3, Capitulos de livros publicados (CAP) i 1i O, O t
~. Trabalhos cc;;;;pletosp~bÍiC;dósem anais (TCA) .-------.--.- ....,-- .. o., o"----O'-b-'.. O

_.. ,," .," .• _._~.. _.•_.~,_ .~, .'._,..,~.__"k .._ ...•._.~ __'.'~'V~'M_".,' •.......• '.-."-,-',. -"_.~, -_.-

~. TrabaihOSap!~~enta~o~~~_c."ngressos.,,"-~~r~~u_rTl0,,-p~blic~_~os~RE~)_, j O O o. O

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursolCÍa área de Psicologia e de'outras áre i
, ' 0'- • ._. __ o •• _. •• .._... .I

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: S'atisfatória"-"

Formação acadêmica do docente

Nivel:~d~~~~o :~~-=~~;IníCIO:03/1 960
Área: IME~õicINA-'---"----' __,__o -, •

_, - _. ..• __ .__ • •.•••• __ •..•.••• ,_ •..•••• -0_ .•

Excluído

Sigla: fi:í.FRt;.S="J Instituição: líríiversidadeFediirãfdoRiei Graríde do Sul

DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO
I------ ._..;~~-----_. No-me d-ãdisciplina

SilSTEMÃi'EORICOP'SICÃNÀLÍTICO

08~02,2001

":=1 Excluída .......'---~'-_--"'-T -Exclüida
----,:::.' .
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•

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
. ,"DEPARTAMENTO DE POLlTlCAS DO ENSINO SUPERIOR
" Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI

• '. Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome' do docente:

IPauloLulS Rosa Sousa- . Excluído? L.:
Coordenador do curso?

:_.--Sim::::::".~_~o....
Dedicação ao curso-- ..--.-----. -- --- ...

i

Aulas no curso (A1): i3
Outras atividades no curso (A3)137

: Carga horária total (CH): l4õ

Aulas em outros cursos (A2):ro

Outras atividades (A4): ro

Dedicação ao curso: lintegral
.. ~.. . _. ""'," ....•

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Sirri

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?!'J_ã().

Supervisor de estágio?

Si~:: •. N~Õ-~
., c.. .--- -'."---TIPO DE PRODUÇÃO Produção nos últimos 3 anos'

Total
10

O
O
O

22

Ano 11I
4
O
O
O
4

Ano I Ano 11
, ...- .'~._'. . '- ..- ,~--,-"----.'- .. ,

,1. Artigos cientificos publicadosem revistascom corpo editorial (ART) 1. 5
:2:'Li~;';sp;;ti~cados(ÜV)-'---'".".- ... -.--~.- .._.. ---- O O
3.-C~pTt'~IO~(j;ii~;os-p;;-bÍicados-iCAP)'-- .--------~------.-.. ..'" o' "--''0

.- ._~-.., ..- .~~.,~,.~~.,-" ~~----_.-._~-"._._-,.,~.."-",,.,~"'-'..-".~,._-~-~"-'---~~---~-_.~----',""'~_.~.
4. Trabalhos completospublicadosem anais (TCA) O O

.' ".' -~--.- ~ .- ...._"_._~-..•.•..-' ...
5, Trabalhosapresentadosemcongressos,com resumos publicados (RES): 15 3

• -I- . "'_".' ' •• _ •. __ ••. _ .• __ ••••••• _ .0'0 _ •••• _._. • '._~~~_."' __ ~_~'_, ,_ _ •••• ••••••

Disciplinas que o docente ministra. ou ministrou nos últimos três anos. no cursopa área de Psicologia

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: :satisfàfória

Formação acadêmica do docente

ExcluidoNivel:d~_llto!ad~ .. _ Inicio: ~~/1975 Obtenção: l.l~/1~7.9,
Área: IpSrC-Ol.OGIA --- .- ....- _._-- ------ --- --.---- ..

..•._._------- ------. '"--_ .. _._. __ .. _ _ .._------
Sigla: IUB ~--~ .._' Instituição: Universidade de Bel.!l.r~~oBUenos Aires- Argentin-a

DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO
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'---------, Excluído? ~-;

I

•

1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
_ .f)EPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR
, Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEEPSI

" ,,- Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:

PlllJloRenatõVitória Calheiros
~,I . ,"_._. ._ .. _ ..•. ------ ..

Coordenador do curso?
i: Sirri----.'-Nãô-:
'-- -,.;.'. __ o • •• _ •• ,

- Dedicação ao curso----- --.-- .--- -------------- ---------- ...---- -..-

Aulas no curso (A1): r-o
. Outras atividades no curso (A3) 119

! Carga, horária total (CH): ~

Aulas em outros cursos (A2):rs

Outras atividades (A4): Q'
Dedicação ao curso: lparcial

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Naõ- --
Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Sim

li - ...--.---

Supe~isor de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona:

~-SIm.~=- ,Nao: iSafis!~~6.:rià--~~

'Produção nos -últimos :3 anos
Ano r ; Ano 11 Ano 11I- Total

' __ CA •• __ ._ •••• •• _~ ~. __ ._ •• __ • --~ -.--~-.--,-.-~.- ••••••.• ~" •• ~ .~_. -_._- ••

M, Artigos cientificos publicadosem revistas com corpo editorial (ARn , O: 1: O 1-
e'-í..i~ro~-pubiicado~iLiV)'-'-- ,-' .- ,., -- ---- -- --.-,.---,-- ,- .._-~ •. ' .,. - -_ •.O'-"'--0' --- ..- --Õ'--'-- O

i3,cãpi{Ulosd;iivmsp~blicados (CÁ-P')------_.--'--'-'--'--------- -~_.. "O:----Õ. --, '6----0
4,Tral:>-';:lhoscomPiãí~spublicàdó-;-';mà;;-ãis(TCA)-'--'---~' ------------- ,....---"--.. 0: ....--6.--0-----0
t~al>aih_~s a~~:~~tii~~:.e_~_:orÍg~Sso~._c-"mr.'s~m~ PUbl~C~~O:~~~~>..._:__ ._. 1~ O O --'1
Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no curso~a.irea de -Psicologia-ede outr~.s'.ire'

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: !Sàli'sfat6ria'

Formação acadêmica do docente

Nivel:'imestraclo- ---------, Início: Ó()/~!n15 Obtenção: .00/1999 Excluido

Área:IP5ICOLbG"lA------------- .- -_.--------

Sigla: IUCPel::::-~-_-_:Instituição: IUniiiersidade CatólicadePelofãs
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•

,1 SE.CRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
., 'O~PARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR

I Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI .
.i Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:

Experiência de administração acadêmica:
mais"de'6-anos . "---.

I
Coordenador do curso?
.•..-Sim'-~ão-!
- -. -_._ .. __ .__ . ----------_.:

.. Dedicação ao curso.-

Aulas no curso (A1): ro

Outras 'atividades no curso (A3)1 40
I .•.•

Carga horária total (CH): f4õ
I

...__.-.: Excluido?-

Aulas em outros cursos (A2):ro

Outras atividades (A4): ro

Dedicação ao curso: lintegral

Desenv~lve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional1Sim

Desenv61ve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?8im
I

Supervisor de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona:
,

."Sim _._~-~. Nao_==, ~ãtisfatória ..ij,
TIPO DE PRODUÇÃO

1,~Ãrtigõs.ciê-;;tífiéospu-blicadosem'revis!ascomcõ;poedltoriãi<AFn)
" •• •.• 0.0 _'_~_.~'~_.~_~~ __ n , '.'_'~'._' ' ••. '~'-;---'.---"

2. Livros publicados (UV) ,
, ••• ,.~___ ", _ ,_., __ o __ ~ __ , •• _ .T. ~_._.__._.~".,_, •..• _. - --.,.<~._~--~~-

<lo Capitulos de livros publicados (CAP)
~.'Tr~balhos cómpíàlOspubliêad"ós'emanais (lCA) .....•• -

~.Trabãíhôsapresé;;i'adõs'êm congressos, com;-;;sumó"spublicados(ÃES) ~.

Produção nos últimos 3 anos
Ano I Anó 11'Ano 11I. Totar-

1"'1:3 5
O O 1 1
1 O O, '~-1
O "'0 o. O

12 4 7 23
I ' o-o ••

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa área de Psicologia
I • .- • ..- •

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória
i ~

Formação acadêmica do docente

Nivel:,rnestraCló Inicio: 00/1994 Obtenção: O~/~~~8 Excluido

Área: pSICtiLOGlA- ---_.- ----.-"

Sigla:~c:pel--=-~ Instituição: Universidade Católica de Pelotas
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•

" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
. dEPARTAMENTO DE POLITICAS DO ENSINO SUPERIOR

, Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI
Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:
.._-----_. -

iRicardo Tavares Pinheiro Excluído? ...

Coordenador do curso?
- -Sim ...• Não'-',L.._. .. ._. __ .._
..Dedicação ao curso-.-

Aulas no curso (A1): j""2
Outras atividades no curso (A3)~

, Carga horária total (CH): ~

Aulas em outros cursos (A2J:ro

Outras atividades (A4): ro

Dedicação ao curso: lintegral

Produção nos últimos 3 anos'
. Ano I Ano 11 Ano 111 Total

1 2 4 7
00 O O
O ••. 'O o' ~.Õ

.- ..
O O O O
18 3 8 .29

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional 1Sim

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Sim

Supervisor de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona:

.-S~m' -.~ -~ao= iSatisfatórla
"-------------.IPO DE PRODUÇÂO'- --~~- - -- -..-- - - -

~,'Artigos cieniliicos publicados em'revisia's"con;'corpã' ;elitôriai'(ARTJ
2. Livros'i;ublicacfos .(Li")--.-.- , "".-_. ,"
G.'Capituios ele'livros publicados (CAP)'-" -.--- •.. ,.. '--' ..~ "' _L~~.'_ '.- o,~_ •._.,_~ •. ," '. __ '_~~_

14. Trabalhos completos publicados em anais (TCAl. '

~. Trabalhos a~resentados ,emcon~ressos, com resum,os.publicados (RES]

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa área de Psicologia e de outras áre

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória

Formação acadêmica do docente

Nivel: doutoraClo Início: 00/1994 Obtenção: 00/1998 Excluido

Área: MEDICINA-----

Sigla: Up' Instituição: Universidàde do Porto- - Portugal

DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO

.'_._. ._ ... No_.~e~~~~s5~P~~I1.~" ._,____ _~.~.:_LExclu!da
Psícof,:r~,:,:().I_o_gi~_.. ...__ ._ .. . J, ,..Excluida
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESue...;>EPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR
; Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI

, . .~ Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia
, 1 .

Nome do docente:
--~._---------_.-

;Roni"Ouevedo .....-... -------. Excluído?

Coordenador do curso?

C Sini__ .-~I'!.~~_
,-Dedicação ao curso-------- .--.----.--.----- ..- ....

Aulas no curso (A1): f19 Aulas em outros cursos (A2):1O

Outr~s atividades no curso (A3)~ Outras atividades (A4): 10

•Carga horária total (CH): 1 .. 40 Dedicação ao curso: lintegral

"

Produção' nos últimos' 3 anos'
Ano I Ano 11 Ano 11I Total

O O O O
_.0' ---'''--0'' '5;----0
O,"õ . õ ..__.o
-'d-õ 6 .-õ
5 2 5 12

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Sim - .

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?S.irT1 .

Supervisor de estágio?

,~ ._~i~. __.-.~~O--
.'.' .--- -'''-''''''''--TIPO'DEPRODUÇÃO' ,-----" ..,.----,

_, .~.' _._._..._c_.__~_~._ ....~~__'."L"" " '._. ~-._'- .~ __.~_".'

!1. Artigoscientificas publicadosem revistascom corpo editorial (ART) ..
2~Livr;;spúbíi~,;;jõs-(ÜV)~---,_., -"'- .-.".-.-,.------.- ....---.- ....
~.'Capíiu,D's-deiíV'rÕs'pubiiCados(CAPT"----'.-' .--,--.
i4~i;abalhos compl8íos publicadosem anais (TCÃ'..-- " .

,.>_.'.- .-.' - «'" ••.•.•• _-, .•• - .•.••• _.~ •. '''-' .,. •••-., .• -

~:!r":b":lh0s.~res".nt":~~_e"'.~~~~e,ss?s. com resu,m~:pu~~c,,:dos(RES)

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa área de Psicologia

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória

Formação acadêmica do docente

Inicio: 03/1980 .. Obtenção: 12/1980 Excluido

Área: :E[)~C~~~tl=.~,~-=-=:=:~'=:_,~:_ ... ,-,-.

Sigla: !UF!'5L~='-: Instituição: 1lJf'j'VER5IDAOI:FEDERAL DEPI:LOTAS

DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO

, . .-,.-.-. Nome-da oisciplina .-- --- TExclÜioa
FISIOLOGiA .GERÀC---------.~.....-.-..-.-.~.----LExCluida
NEÜR?FISIÕ[õGTA '~-'----~--'-_T-Ex~IÜlaa-"

i:.

I

I

08-02.2001 Versão 1.2 Página 42 de 69



.......... ! Excluido? "

• ' ~ECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu

•

. DEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR

. . Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI
• Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:
lRos~iLiiiBarbierf --_ - ~ ------_ - "~_o

Coordenador do cU'rso ?

,~~:SiiTl==-.-:Nao=

.Dedicação ao curso.-- ...

Aulas 'no curso (A1): ~

Outra~ atividades no curso (As)Q

i Carga horária total (CH): D
Aulas em outros cursos (A2):1O

Outras atividades (A4): 10

Dedicação ao curso: Irestrita

:',

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Não

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?~ã.()...

Supervisor de estágio?
Sim-o .'Não'--

. ". --TIPO DE PRODUÇÃO'-
Produção nos'Últimos 3 anos'

Total'
O
O
O

O
O

Ano 11 •• Ano 11I .
O' O

"-0' O

O: O
•• '_"'A~ • ~,

O °
0, °

Ano I
i"" O

O
o"
O
'0.

~':'Artigoscie';tlficóspuííiiêàd'osemre~iSiascom corpo ediiô,iãi(AR1')"----'.- ,,,.,, ..__-." -.._--_ ...,.._...... . -.
2. Livrospublicados(L1V)
ti.'Capitulos d'éli;;os public~õS(CAPT'--" -- .._- ..•.. ---~. .--- ... '

4.Tràbaíhóscompléiosp~biicadôs'e;;'-ã'';ais (TCÃ}-"'"'' ..,_._ .
6,: Trabal~~s~pie-se~~d~~e.rn..c:~ngressos,com resumospUbliCad~S(RES(;'

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no curso!=la área de Psicologia

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória '-. . .. .. I'

Formação acadêmica do docente

Nível: ~outorado ._ Inicio: 00/1'995 Obtenção: 0011999 Excluido

Área: iG~~N~Tl~A .. _.__ _.,_._

Sigla: IOFRGS.-:_ Instituição: lUiiiversidadef"êderaldoRio Grande do Sul

. 'N,,'me'da disciplina
GeííéticáApjicaéiilápsico"ogia .. _.....

PISCIPLlNAS QUE O POCENTE MINISTRA NO CURSO

.~-~~-=. -tE~~~~~:a
li !.

,
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•

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
I. ~EPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR

Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEEPSI
.• ~ '. Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:
Rosa Maria'Cazar'im Paiva-" -.-- -- ..--- ...i Excluído? ,.-:

+ ---".----- --~'._.

Coordenador do curso?•.~"~Sim:~~~"=~ã~~~~:
.. Dedicação ao curso ....- ..-.-

Aulas'no curso (A1): 1""7
Outras atividades no curso (A3)[33

•Carga horária total (CH): f4õ

Aulas em outros cursos (A2):ro

Outras atividades (A4): ro

Dedicação ao curso: lintegral

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?S1rri-'"
, .

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?~!':J1._

Supervisor de estágio?

Sim=::.-N!~=~I
....... --.-.-.TIPO.DE PRODUÇÃO .------ Produção nos últimos 3 anos

o.... 0
O
1
4

Ano I Ano 11 Ano 11I Total
:1.Artigoscientificaspublicadosem revistascom corpoeditorial (ART) , O O O
2"Livro;p-;Jbiiéãdos (i..i\ij-'-'--~--'«' .._._._-_..__..""~..-.- "0 .... -0' .Õ'
:rCapii~lós"deíi~~õs-pu-bliCãdOS(CAPY-., ,,"~,,"._~.,~~._w~. ~••w~~~~ '.. O "".,. a_~.Ó O
_._"~" ~__''''_~''_~~' __ '~' __#'''_'_' ~~_" __~'"'~U'_~~ __~ __ ;~'~:" ~. ~_~~ __~__., " . ~

4. Trabalhoscompletospublicadosemanais (TCA) O .' ....._.11'.-.,.,. '0'"
•• -----_... ,,- - ? -.-~~._ •• _ •• _.- "•• "'_ •.• ~. __ ._.-

5. Trabalhosapresentadosem congressos,com resumospublicados(RES) 2. 1i 1
-l.;- -- ';----'----' __ ---.-- •..... - .. --,---.- - .. ---- .-._ .. -.-.- -.--- •• -,-.~ .. -.---- .• --.... 1

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursoli"aáre'a'de-Psicologia

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória
,

Formação acadêmica do docente

Nível: mestrado Inicio: 00/1993 Excluido

Área: jpSiCOIOGI)C-'--.._. _. _ .._. -._--_._--_ ..._--_.- ._- __ o _ ••• __

Sigla: f'UC'l'fS--- j Instituição: lPóntifícia UniversÍllade cãiàlica do Rio Grande Sul_o. __ o , __ - _._._. '

PISCIPLlNAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO

..- - .._-- Nome'élã élisciplina-------------TlOxcluiéla
Técnicas Prcí)elivas'---- ..•--- ... ,-"" ."-,--- ••. _..•._.~ C.ExCluida

técrlicas de Ecame'Psiêôméirica '-1-' . .... -~'''.-'-~r:'ExCluida
,.
,
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.'SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
PEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR
Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEEPSI
Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:
RosanePinheiro KrijgerFeif6~-- -- --

----~-

------: Excluido ? ~-

Coordenador do curso?

~~-:Sim -~. ~l'Jão~~c
Dedicação ao curso

Aulas no curso (A 1l: [""14
Outras atividades no curso (A3l~

Carga horária total (CH): í4õ

Aulas em outros cursos (A2l:1O

Outras atividades (A4): 10

Dedicação ao curso: lintegral

Total
O
O
O
1
O

Ano 11I
O

O
O
O
O

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Nã-o- -

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Sírn-- -

Supervisor de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona:

• Sim __ NãT- Safis-fatória

- ----- -~-- - ----TIPOLlE-PRODUÇÃO------ ---- -------------- Produção nos últimos 3 anos

Ano I Ano 11
O O

-~- .
O O
O O
O - ----1'

O O

.~. ft_' ~. "_. •• _."_ ••• _."_

:1_Artigos Ci:~~ifiCoSpu?~ca~~_revistas ~o_m_co~o_editorial (ART2. .
2. Livros publicados (L1V). -," .. _~ .. ---_ ..__ .~-_.-~-~.--,,~-,..- "--~---~' .•._ .._'--_.'---~--~--.
3. Capitulas de livros publicados (CAP)
:4.TrabalhoscõmpíetospúbliC~dos em ãnais.iTCÂj.-------~ ..----- ..

". ~. . - -,- -

5. Trabalhos apresentados em congressos, com resumos publicados (RES)
~ ••.•• --_ .•• _._---------_. __ • -,- ••••. __ • __ .- __ o _." •• __ ._ •••• __ ••••••••• _. ,_,

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursolÍa área de Psicologia

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória

Formação acadêmica do docente

ExcluidoObtenção: 00/1992Inicio: 0011991Nivel: e_special~z.açã()_
Área: PSiCOIOGIA---- --- --.- ... __o -.-----. --- -.-.- •••• --

Sigla: !UCPel~'-: Instituição: IUniversidade Católica de Pelotas .

DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO

-.~ ----- NêiITIl" da'disciplina --- ----- T Excluida
Sistema'deRecursos-HúinaTiês- -. .. ----- .. - - .•--.-C. ExClúida

Teoriá e Técniêa-Câmportamental--' --_. _ .• _- r=-ExclUiaa

Sistema Teóriéo ComilOrtamental e Cognitivo ,--- >0- •• r Exdülaa
. --"- . - - ..- -- ~-------_._- ---~:... :_.
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•

' SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
, ',' DEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR

.' " Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI
',: Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do docente:
_..~.-~ Excluído?

Coordenador do curso?
i~Sim:''.:'_ 'Nã~-

Dedicação ao curso- .

Aulas no curso (A1): ~

Outr~s atividades no curso (A3)[12

. Carga horária total (CH): ~

Aulas em outros cursos (A2):1"O

Outras atividades (A4): 1"0

Dedicação ao curso: lrestrita

Produção nos últimos 3 anos
"Ano I Ano II . Ano 11I" Total

O O O O
O '.".'0 Õ . .-- 'Õ

. o: ._.ô' ó. -Ó
O "~O~ "-" 0 _ ..0
O "'0 O O

....._.._.._.v._ _, ...__ ._~--'-.>-_.'-~ -_.... -.. --.- - -'.~-'~.'-"~-_ .._.. '
M. Artigos cientificas publicadosem revistascom corpoeditorial (ART)

_'o,. ,". __-c .~_,.~~~ •••~~_, •• ~ ,~ -_. ~' .. ,."~-._ ••,__ •• ~~ "w A~~_O~. , ••• '.~- ,-

2. Livros publicados(L1V) ,

$:'~aPit.~~s-(j~~~~~~~~i,~ad~~~~~~-~'::':~~--__'=~==="==
~. Trabalhos completospublicadosemanais (TeA)
5. Trabalhosap~;;s;'ntadosen; congressos.com res~màspubíicádos (RES)
'-,-. - -- .... __ .._ ...-----_.-.- ... __ .•._- - ._-_ ...- -- -- ... -

Desen,,:olve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?I\ião"
Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?:~im'

Supervisor de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona:
•. Sirn ... "NãO Satísfatória .

. _. 'I "'-..,-.---- .• ----"

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa área'de Psicologia'

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória

•• .c __ ",

Formação acadêmica dó docente

Nivel: graduaçao'-'-'- Inicio: 03/1975
! . ... __ .. _0 __ -- _."

Área: LINGüíSTICA ..__ . --.. --....

Obtenção: 07/1980 Excluido

Sigla:~JN.ICEPEL, Instituição: Universidade Caf6lii:ade Peloias' .

i',
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" S(:CRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu

•

"D!:PARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR
Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI

. '. Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia
I

Nome do docente:

Silvia Na"i Slqueil'ipfnhelro
.. - .~... ----.------._,._.

Excluído?

Coordenador do curso?

i__~~Si:m-~.~~o-
i -Dedicação ao curso----~----.--.--.

Aulas no curso (A1): f"11
Outras atividades no curso (A3)[29

, Carga horária total (CH): f"4õ,

Aulas em outros cursos (A2):j"O

Outras atividades (A4): j"O

Dedicação ao curso: lintegral

Ano'll Ano 11I -Total-
3 o 1i 4

-.~-,'.--_ .. .~ ..o o o o
o -"'"--'6-- o, o
o o o o
3 1 o 4

Produção nos Últimos 3 anos---
- Ano I

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?5im

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?8im

Supervisor de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona:

~fSl~, __~_~~~=SatislatodiJ.
- -- -.o. .---------- --------TIPO -DE PRtlDUÇ-AO--

' .., ", . -- "----.- ._~-_._._..,., - -._~-- "-- -, ..--, ~_..- '.'._,. __ ..._---_.". "'-~'--"--_....
~. Artigos cientificas publicados em revistas com corpo editorial (ART)-- --_.- ,,,.- --'"- .•.,,--_.---"~--~---------'-------_._ ..,---"--.-_._----'-'
~, Livros publicados (UV) ,
5: Capií~ios-de livrôSi;~bijcãdos(CÃP)~---"'--'- __o .""' __ 0 - -- .-.,,- ••••

.__"~._. ~_.n_~~~._ _~•. _ .~~_~"'_"._.~_., ' ..' _.'<' • _ ~_.-. ._.~_~_.~~,~ __ ._

4, Trabalhos completos publicados em anais (TCA)

~: Trab~'lhos_~pr~;~n;a~os:em_c:ongressos,com resú~~~PÚb~<:~dOS(RES).

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa -"'rea de Psicologia
.. -,

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória

Formação acadêmica do docente
Nivel:lmestrado" -- ----.o

Área: IP5ICOL'OGIA---

Início: 00/1994 Obtenção: Kl.~/~991f' Excluido
"'.;

Sigla: IUCPlel .~: Instituição: :Universidade- Cãtólicade Pelotas-

~~-~--Nome dii-aTsCipiina
Pslcologià-Escõiar r-~-"-------,,.,,
psicoíogia do Excepciônai" I' ,--",. ".,-,.
Psicologia doÉxcê.pêió-rial-íl .•..o~-'-

-- -- - --- ..._ .•.._._ ... - -

PISCIPLlNAS QUE O POCENTE MINISTRA NO CURSO

-==----=---:-T--E. ~C1uiaa ..
: xêliJiaa

..---~.---- -----C"ExCluida
._ .._..~-~-_-_C-ExClüida
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•

' SECRETARIA DE EDUCAÇA0 SUPERIOR. MEC/SESu
DEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR

, b'omissão de Especialistas em Ensino de Psicologia • CEE~SI . .
.... Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduaçao em PSicologia--•...,,-------------------------------------------
Nome do docente:

STnara~.r~n~d~~c)~_~r~==: ---------~=-_-._-..-__-_:Excluído?!-

Coordenador do curso?

;:~Si~::::::.-N~():_=i
- Dedicação ao curso- ..--- ..---..-

Aulas no curso (A1): 14
Outras atividades no curso (A3)1_16

. Carga ~orâria total (CH): f2õ
... _ ..•. ,-_ .._-----~_.,.. _,_ ..

Aulas em outros cursos (A2):ro

Outras atividades (A4): ro

Dedicação ao curso: Iparcial

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últímos três anos, no cursoiiã"âreadePSi'COlogia."

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória •

Produçaeineisultímos3 aneis-
Ano I Ano 11' Ano 111 Total"'

O O Ó O
O . '''b ti -"--~"..._._...O
o. -"-6 O O
o--éi--õ "'---' õ
O"õ d O

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?JíJão

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Sim

Supervisor de estágio? Adequação da sua experiência ao tipo de estágío que supervisiona:

.~ Sim ~__~ã~ . ~atisfatórià .
- .. - - -,'-----.----------T1PODE PRODUÇÃO--.--------------.-

. ...'- ..__ .. '""-'

'1.Artigoscientíficospublicadosem revistascomcorpoeditorial (ART)
,~ _,- -.'.~'•.~-~~ .•. _ ~_ '"., ......•...•.~." .. ""-~,' -_"~'. ,. -_,,_~,~. -=~.,~_,~_._'~ ••M '_.".~'_

~_.~ivros•.l:ubl~~~~~(~I~~. __ ' ..._. 0_ _",_, __ ,_,.,,_.

3. Capitulasde livros publicados(CAP)
'•... _. .•.•_.:.....-.~~ __ ._~ ..•_•...~"'d .._.__~.__.~;. . _

4. Trabalhoscompletospublicadosem anais (TCA)
5. Trabaiho;'"p(ésentados err'-congressos.com rés~meÍs'p;;bíicadcis"iRES)

J-,... __ .• __ •• ._._ .•. __ • . •. •••.. __ ._ •. __ •.. __ " __.....

Formação acadêmica do docente

Nivel:;especi~liza~aci.~:- Início: 00/1992
Área: IPSlcoLbGIA--------- -----

Obtenção: 00/1995----_ ..._-_ ... - Excluído

Sigla: 5Bj.I----' Instituição: SOCIEDAOE-BRASILEIRA--OE HOMEOPATIA
, _ __ .' .. __.. _._,---- --_._----... ,-

DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO

, .... -- ---No-mê da disciplina
5iriâmi~a' de Grupo-j - -- ..
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•

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
. CiEPARTAMENTO DE POLITICAS DO ENSINO SUPERIOR
'Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI

, " :[Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia
F

Nome do docente:
StellãM'ari_S~,ore~a~~=-_-_--' ~--~------- --------.-, Excluído?

Coordenador do curso?
i:~SimT:.-Nãõ"':-:

Dedicação ao curso.
[I

Aulas rio curso (A1): f4
Outras ~tividades no curso (AS)["1

: Carga hbrária total (CH): 1 .. 38

Aulas em outros cursos (A2):r-;s

Outras atividades (A4): 117
Dedicação ao curso: Irestrita

,~ ._.~ •••._. • •• - - ,__ • _. _ .•_•••• _. ~ .•_. •••• ",_ ••_ .• ". ,_, ••• "_, - - '--'0" __ _

Desenvo'lve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Sim
I • ",. o" •••

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Não ,, ~_._--_._- .

Supervisor de estágio?
".S~~:==._~~~.=-:

Produção nos últimos 3 anos
Ano I Ano 11, Ano 11I Total

O O: O O
0'--0' O O

O O: O, O
. __ '~ __ ~., r.• '_._ •••.•..• ' __ ',.'_'. _,,,'~n_~'.,,,

O O O ' O
., -'.
O O O O

- -TIPO-DEPRODUÇÃO'-,
I1

,i~-Artigoscientif;cospublicadós'émrevistascomcorpo';ditorial(ART)
.' .. __ .. ,.~~ _. • ,~",_,,_~,'_" _:~. ,,~~_'_'_'__.~..~_. _ .~. '~r_, .. __." .._L'_._'.-' ...M- '__~_ -_~.~. __ ~._

2. Livrospublicados(L1V) , ,
3éap;í~loS'dé'l~ros-p~blicado'-(CAP)--' ..- -,-.--.- .. ---- ..-_ .._••-.--:•.
:-----,.,..-.~~"~- ,"-~---~'--~'-'-.~.~._.~._-~--..,~...-.._--~....,~~,-_.-."..,~..._-,--._"'-._~~-.,!"..
14. Trabal~osco~pletos.~~_bliCadOSemanais (TCAl.. .._.....__. ~
5. Trabalhosapresentadosemcongressos,comresumospublicados(RES)'.l .. .. .__ ... . .. . . "' __ ""_' ..•_. . •. •__ .. _. __ .

._- ._._- .- _.
Disciplinas que o c10cente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa áreade Psicologiae de outrasáre:

'I .. -

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória i'

Eorm~ção acadêmica do docente

Nível:mestrai:lo-~-=---=~~ Início:03/1!93_ Obtenção: ~2/19.s_6 Excluído
Área: 1í=I(bS(jF]A-------------- .....~ ..- -. --- __o - --- ••• ----- :

:'.- .~ •• - _._-- ------- •• - --- ••• _--_.. ••• _._-_ •• _-- <- •••• _- •• ' ••••.•. -._-- • __ ._~~

Sigla: PUC7~~~__ 1 Instituição: IPbNTIFícIÃ-OriHVE:FlS~CATÓCicADO RS-

11

DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO
,

.~.-.-i.----Nome.d-adis~cJpifiia-~-----~---.=:J- ExCluida-
~N!ROP<?~OGI_AFiL~~õ~~cA------'''--'----''''''-'-----C __ ExCluida

._._- "'."- -------_ _._-- .._-_._--_._.. -

"

!I
08-02-2001

I
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•

~t:\,;Mt: IAMIA Ut: t:UU\';A'iAU ~U•.•t:MIUM- Mi::l;/~t:i>Ü
'. , DEPARTAMENTO DE POLlTlCAS DO ENSINO SUPERIOR
:"',' <eomissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI

. _j.. ,Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

--""!--,------------------------------------------
Nome do docente:
5tepháriié Regina W.S:Satistã------------ ..-.- Excluido? ,o,-- --_. ----_._-- ----- _.._---_ •...__ . . __ _-_._,

Aulas em outros cursos (A2):f12

Outras atividades (A4): 117
Dedicação ao curso: Irestrita

,I
Coordenador do curso?~~=~ím..:_.~~:o:::]
-Dedicação ao curso ..---.-_-.-- ..---,-----,-------.----.----., ....

I

Aulas no curso (A1): ~

Outras~tividades no curso (A3)r-:i"'[ I '
Carga horária total (CH): [34 "

Desenvo'lve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Sim- .,'
,I

Desenvo'lve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Nã6

Supervi~or de estágio?

Sirn:_9i\JãO ,
-- . --._.. ~ - - .__.-.-------tIPO-OEPRODUÇ"A-O---- ---- -.~---- Pro"duçâõ' nos' ultimos '3'anos.

_,_ .. . ,I '. _0.__ ••••••• ' ••• '" . . '. '0_'" ,. Ano I Ano íl o Ano 11I Total
1. Artigos cientificas publicados em revistas com corpo editorial (ART) 1. o, 1 2
2:i:.lvróspubíiêâCíós (üvi"' ..,--.--. _'0_' O O O O

,_ .' .. ~ __ ~. . _. '._. __ . __', .. -1 .
3. Capitulas de livros publicados (CAP) o, o, o, O,,_o : _-~ t .. _ _."' .._
4~i'raba:lhos-corripiêíõs public~d-;;~-e';;;-;;rÍâis(TêA)------------' , o, o, o, O
'"" •• _ •. ,._'._ •••• T .•..•• _.~_,_ •• ,.,_.~ •• " .•••• ~.~~. y" - '_0 ._.> .•... __._.....•._~.~._..~
5. Trabalhos apresentados em congressos, comresumos publicados (RES) 3 o, o, 3
". J- .__..__ .-._.-_.-- -.-- ..i:. .

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursolJa área de Psicologia e de outras áre!

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: SatisfatóriaI ..-
Formação acadêmica do docente

Nível:mestrado ..
r-"' ...

Área: .... _--._~_ ..
Inicio: 03/1995 Obtenção: 06/1996 Excluido

Sigla: :V.Cp~~_~.::: Instituição: iLJniversidade'CatÓlíC:ll..de Pelotas
"

DISCIPLINAS QUE o DOCENTE MINISTRA NO CURSO

~6clõJ~~jj~T~-~o~:~l!a:~~ciP.lina-~.=.:=::~~-:=t Ê~~~~~:a'.'
. - ---- .._._- '-'-'---' -_ -_ ~~--_..- ----- .. ,,_ -.- ._----_.__ .. " ---_._~~.__ .. ----_.

,I

Iil
I

II

08-02-2001
'I
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•

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
- ~PARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR

. Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEEPSI
Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

_' 'I

Nome do docente:
i'r;élmo-Knefp------.------- . --------------- Excluido? -'-

Coordenador do curso?
i~,-Slnli.-mOi...- .- ,.. --.._ ...-_. .._-_. __ .

...Dedicação ao curso----

Aulas n~ curso (A1): Q
I Outras atividades no curso (A3)Q

: Carga horária total (CH): [25
, ---- -'1---- .._-_._--_.

Aulas em outros cursos (A2):j1'ã

Outras atividades (A4): r--:4
Dedicação ao curso: Irestrita

Produção' nosultimos 3 anoS
"'Ano I ' AnoU'" Ano 111" Total

J,••o. o o od ---'0" . -'0"'--"0
o . '-0- 0'-0
o o o o
o o o o

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?,Nào..
Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?/IIão

'I' -----
Supervis?r de estágio?

Sirn.c .•. ~.~~=
" ...--------. TI'POl>EPAODUÇAO-----.- o

I'" Artigos-c;êntifi~~s-publiCãdos-~m.revistas"com-corpo'editorial(AAT)
,'0' .' .•. _1. ••.•..•••••. _...... .... __ .-_ •..•• _ •.• -- 0'_" .•.. --"'-.' .

2. Livrospublicados(L1V) ,
3:caP;tuTosd~~~~~ô~p~bl;?ad0s.)~AP)-":-~~~=o' ._:=.::::....... ...__..'
4. Trabalhoscompletospublicadosemanais(TCA)
i;.Trabalhosapresentadosem-congressos,comresumospublicados(RES) '.
[ ._ ..•.• _~; ._ .. .__ .. ~ ,_, , •. ,•..... __ ....•. ,_ •. J...,_._. __,.•~. •. . .. _ .•.• ;.,.,.

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursoiJaÃrea'de Psicologia'ede outrasáre.:r -- ._-_.. ,
Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Siit'isfat6ria

Formação acadêmica do docente

Nivel:imestraaõ --._-- Início:00/0000 Obtenção: 100/200Õ-~------,. Excluído
Área: ;rEõCO-G"IA---------.---.------ -------- .-.----

L _.._..__.__.. ._~ ._ .._._ __ .,_, """'.'., .

Sigla: iiSii~q<?~FíS: Instituição: :INST.SANTOINÃCIOíPONT.UN.CATÓLlCA-RS

'I
PISCIPLlNAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO
... __ .. "--"T- .._-_.~~-~- "'-'-'---"~ -------- .•.• - "';"" - -----.~-- -------.,--. . ---,-.-

. Nome da dISCIplina LExcluida
~E-US-~'EX~f:RfÉN_C~~~~~fºSH<:?.JE~===.~--=].~~x~_uiâ~.

~I

:1

:1

08-02-2001
I
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Aulas em outros cursos (A2):1ã

Outras atividades (A4): lã

Dedicação ao curso: lintegral

• ,I

•

' • .sECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
. .' DEPARTAMENTO DE POLlTlCAS DO ENSINO SUPERIOR

" Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI
" Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do 'docente:
r.iera Lúc:ia MãiqÚesdeFTg-uelredo' ... --- ----, Excluído?
I. ..~ • . ~ _' ' .__ _ __ _ •• . _

"Coordenador do curso?
'Sim .'Não-- 11. -----,

Dedicação ao curso

"Aulas n? curso (A1): lã

Outras atividades no curso (A3)1 40

; Carga horária total (CH): I .40

Desenvo.lve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Sim .
I •• _ •••••

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?N_ão."

Supervisor de estágio?
"

Sim '. Não

- •..: -- --'

. 'TIPO'DE PRODUÇÃO'
'1 Produção nos últimos 3 anos

Ano I Ano 11 Ano 111. Total
:1-:'ÃrÍigoscieniificÕs-p-úbliéadosem-re;;;siàséó;;'cõ~pôediioriãl(ÃRT)'-"---' 13 (5
2.l;vros ~ublicâdos(Civ)-... .-----~- ----- -, O' . -- O' O O

ài::apítulcisd-eIT~~OSPúbiicados<CAP)-.-.-,.---- ..... ------------ 0'-'''-0 l' 1
4, Trabalhéscompietospúbliéadosemanais(TeA)-- . ----.-.-- O O O O
••• ".., ' •• _-_ •••• ~- o" _ ••• • __ •• ~. __ ~._. __ .~ ••••• ~

5, Trabalhosapresentadosemcongressos,comresumospublicados(RES) 3 1: 1i '5
._.. "

.1 . ... .' .
Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa áreade Psicologia

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente:
'1

Formação acadêmica do docente
Nível: mestrádõ.--- Inicio:00/1991 Obtenção: 0011!l94 Excluido
Área: PSICOLOGTA-------- --.-- .. --------- •• -.- ..

ir
Sigla: PUCFl~..__ Instituição:Poiifitii:ia'IJ~~iÍler'sída~.~giif~lical'ljõ Grande do Sul

'I
DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO

,i .. ."~-Nonie-di disciplina .... ... . ...:T. ExClüida
EM CAPÀCltÃÇÃoboCENTE' ..._-.-- ..-.-----r- ..EiiClU1da

i~

(Oj;:;8:=;-O~2~-2;;O:;;O);1-----------~V;-::e~rS::-;ã;-:o---:1;-.-;:::2-------------~--
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•

S,ECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
.• ..jjEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR

•. . ,Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEEPSI
, . . 'Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Nome do 'docente:
Excluído? õ

.... _- ._---", ...--_.__ .__ .__ .,
Coordenador do curso?

:=~=~~rii:.;-.::I\I~~~.:::'
-.Dedicação ao curso-------

Aulas no curso (A 1): l"i1
. Outras atividades no curso (A3)f1

: Carga hbrária total (CH): j17

Aulas em outros cursos (A2):~

Outras atividades (A4): r--;
Dedicação ao curso: Irestrita

"

Produção nos últimos 3 anos
Ano I Ano'" Ano 11I: Total

O O O O
O O O O

.•..~._,~.,.,"_.

O O O. O
O "'-'-0 O' O

O O, O, O

.,

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?Nao--'

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?'lIlão

Supervisor de estágio?
-.--Sim. -.-Não--'
:'~.'- ... ',I ':-'::':-:'-==--iIPO DE PRODUÇÃO

i Artigos"científicos 'publicadosem' revisias com'c'õrpoeditoriãl-(A'Áí'f--'" .
,__.w.__ " -----1 ," ..... ~.~, - ,. __ .•. ----- ..-.. .. - ""-,-,----".-, -_•._~ _._~_. -. -- ',. ;"

2. Livros publicados (LIV) ,~-~,,--~-,,--~~-------~,--'~,,--,~'--.'.~-.~-----~-,,--_.--~-~-"'.
3. Capítulos de livros publicados (CAP)
~_, •. ;j __ • ~_" ..~_~.~ .._.~,J ••• ,._ •••••• , .,- ""_~'_,'_r_~'._' __'~' '__'" _~ __._,.,

4. Trabalhos completos publicados em anais (TCA)
5. í'rabâihos á'pres,,~tãdõs em congressos, comres~mos'publicãdos(RES) :
L. .__ .. ~_.~_ .. ~ ._._._ . _._ .__ _,.,_ __ __ _._ .. _ .._ ...•,._

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa área de Psicologia
,: .~..

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: !Insatisfatória

Formação acadêmica do docente

Nivel:esp~.cializã.~~~_. Inicio: 00/1992 -: Obtenção: 00/1994
Área: FILO-SOFIA' ---~ ----

Excluído

Sigla: I(JCPe'-.--- Instituição: 'UniversidaÔeCatóHca-ae Perotas'
,,-

DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO
I~

_ •• _. __ o _ •• _. __ • __ • _

Nome' da disciplina
Tec)rias-da 'AprendiiágEúii"-- --

Avaiiação pSiêõíÓgica-em"Psiéanálise

II

I1

'Iil

I
I
j

-'O;;:;8:-;-O:;;:20_2;;;O:;;:O~1-----------------;-V-;-e-rS-:ã~o-1-;-.-=-2----------------
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7 S,ECRETARIA DE EDU CAÇA0 SUPERIOR. MEC/SESu
,,-1:fEPARTAMENTO DE POLITICAS DO ENSINO SUPERIOR

Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEEPSI
., . ['Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

,

Nome do docente:
"iViv'iã:úle L'e'iie-o.iasefe-Matiás---- - o_o -_ •••

Coordenador do curso?

i=-~Sim'!~.~~ãõ-=:
Dedicação ao curso-- -

'I
Aulas no curso (A 1): f1ã

i Outras ,?tividades no curso (A3)~

; Carga horária total (CH): ~

-..----, Excluido ?'-.

Aulas em outros cursos (A2):["12

Outras atividades (A4): r-"
Dedicação ao curso: Irestrita

"

i:

I,

Produção nos últimos 3 anos

-- --_._~~----_._-~~~_._--._-_. --_.._-..----<_.- .._--_._-----'."

Desenvolve projeto(s) de pesquisa com apoio institucional ?S-iiõ
I --

Desenvolve projeto(s) de extensão com apoio institucional ?Si.m--

Supervi~or de estágio?

C~-~_~-~~~~,:~..~.•..:.N.~:~~=!
-. -.--,;, -- .. ----.---TIPO.DEPRODUÇÃO-- - II

;l.-ArtigOscie~tiiiê'Os-p~bliê3(i'osem revistas com corpo-ed-ií~;;ãl'iÃRif' .'--'
',_.__ .- '."',-- ,- ,-- ---------_.,,---,. ~ ' ..- .---.__ .•.. _ ....•...~-,-----.. '--'-" _ ....
;;!. Livros publicados (L1V) .
ii'capltulo"s -dê-livros"publicados(CAP;-- .,.-- ..--------- .--..- ... -- .

d' '.' ,'_' _ ..., _.•~.•._T_~~_V~. . _~... d'_~. _"','__~ __ .__>r_ .-_.~._,. ._,••• ~ .•

4. Trabalhos completos publicados em anais (leAl
r _ ..• ~_, ~.,_ ••• _ _ ._". __ ,_~~... .~". __ "_

15. Trabalhas apresentados em congressos, com resumos publicados (RES)
~ ,--'" --_.-'- ••• _--- •••_- -".------, ._--,-- ••<- --_ •.•_--_ ••_,--,._~,_ ••_.~----_ •• .-_.,-_ •• _--,-_ ••

Anol
2
a
o.
a

. _. 4,

Ano 11 . Ano 111
1; a
a a
a a
a a

____o,. o,

Total
3
O
O
O
4

Disciplinas que o docente ministra, ou ministrou nos últimos três anos, no cursopa área de Psicologia e de outras áre I
'I . -- , .. - - '

Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo docente: Satisfatória' "
"!

Formação acadêmica do docente

Nivel:,!,e_sfr~~C>.~~:=:'~ Inicio: 00/199,6; Obtenção: IllO!~9.!. Excluido
Área: ENGENHARIADE PRODUÇÃO ----.':--"----.

._ •• _- ••• __ .~------_._._ •• _. ---- •• - ---_ •• _----- •• _ •• ----------_ ••• _- o

Sigla: 'UFSC-.----: Instituição: 'UNIVERSIDADl:'I'I:DERAL DE ~;:-CATARINA
-_.- __ o - • - - __ ••• • -,.

DISCIPLINAS QUE O DOCENTE MINISTRA NO CURSO

. -',i' ------I'fõmeda disciplina '--'---------1 ExCluida
ESTATíÉfticAÂPUCÃ-ÕÃXPSICOLOG 1;;:-------.---.-.. -"[,- Excluida

()~I~~rçÃO DE PE~ClÜ'lsA EM PSICOLÓGiA:" -"--r-Excluida

,

CORPO POCENTE

ii

-;;O;;;8~.O~2;;-2;;O~O;-:;1---------------;-V;-e-rS--:ã:-O---:1;-.2:::----------------
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e'S,ECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
. ,"ÔEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR

, " .comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEEPSI
, '.' Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

A. QUALIFICAÇÃO / TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE

. 'TitUlação""í "'Pi!so- .'1' 'Trital' "IDisciplinaslDisciplirias
. i ! i na área de I de outras i

:GradUa~~s _._~ T..J. ...._..~~SiCOIOgiaJ•.~~~_~~~--'1,
___,~~",,~~,~_'._~"_'II ,~-"'-',.~-' ,'J • ,,~-~.'

Especialistas i 2 14 14' 3

'.M~siresT-'.,:~=T~=-~3~'" .. 26' .-~=~',~~~~=,~,".~_'11,
,Doutores I 5: 9. 9, . 2,
•__ .•.••....•••• _._ •••..•• '_ •• _, ..••••_"", ,."0" •.• _,.. ,' __ ,__ .•_••. ~_. __ •..

rT()tal deo~o~e..lltes. ... __ '-' .. _ ~~ .. __ .~~,_._ ... _17
O índice 'de Qualificação Docente é calculado usando a seguinte fórmula, diferenciando o corpo
docente especifico da área daquele das áreas afins:

IQD =: (n' Doutores x 5) + (n' de Mestres x 31t (n' de Especialistas x 2) t (n' de Graduados x 1)
II Total de docentes
,

IQDárea = --2;96'-
I ... ----. - -"-

IQDoutras = 2,94 ..
.. .. 'I.: .:.- ..,.
'IQDger~I,= 1!IQDárea x !) + (IQDoutrasareasx ~»)(!O~_ IQDgeral = 2,96

Critério de avaliação do Fatbr - A:

Concei~o 5: IQDgeral >= 4
Conceito 4: IQDgeral >= 3
,Çonceito 3: IQDgeral >= 2
Conceito 2: IQDgeral >= 1
Concei~o 1: IQDgeral < 1 Conceito do Fator A: 3,00

B • DEDICAÇÃO DO CORPO DOCENTE AO CURSO
O indice de edicação o corpo docente e calcula o usando a seguinte fórmu a
de pSicologia daquele de áreas afins. '

: .. 'D~dicação-- r-Tritar-- iDisêiplinasiDisêlplii1ãs'
; I : :na área de' de outras

i iPsicologia; áreas i
,"_~"'" ,'o. ••.,_._•••,~ __~_.,_': __~ .. _~~~,~,~ • ..'. ~ __j."',,"~_,,"'.'_~_]

I Integral (TI) 20 20 5.
IParcial(TPj--r-----.--13

rRestrita (!Rl===:.t-.----19..-+~--..... ~.
,Total de docentes i~-'~--"52' 52 0_ .••........ ..,,, .... _.. .__ 17
IDD = il (n' TI x 6) + (n' de-TP'x 3)~(n~de TR-~-1)'

Total de docentes

Conceito do Fator B:

IDDárea = 3,42
I • __ •••

IDDoutras = ;'''2,82-

:IDbg~raf;;-J(lDDár~à'x 7)+ ODDoutrasareas x 3)] /10 IDDgeral = .

.Critério de ayaliação do Fator. B:
'I

Conceito 5: IQDgeral >= 4
ConceIto 4: IQDgeral >= 3
Conceito 3: IQDgeral >= 2
Conceito 2: IQDgeral >= 1
Conceito 1: IQDgeral < 1

3,24

4,00

,
1I

il
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
-0{5EPARTAMENTO DE POLlTlCAS DO ENSINO SUPERIOR

Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI
. .. Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

- .<1

'1 1

!I

1

il
d
!)

!I

'i
I
,I

I
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESue-DEPARTAMENTO DE POLlTlCAS DO ENSINO SUPERIOR
Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEE~SI . .

.' Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduaçao em PSicologia

2. Proximidade temática das disciplinas ministradas pelo professor

Percentual de docentes que ministram disciplinas que mantêm proximidade temática: _96,00

Critêrio de avaliação do item:

Conceito 5: Avaliação satisfatória para um contingente igualou superior a 90% do corpo docente.
Conceito 4: Avaliação satisfatória para um contingente igualou superior a 80% do corpo docente.
Conceito 3: Avaliação satisfatória para um contingente igualou superior a 70% do corpo docente.
Conceito 2: Avaliação satisfatória para um contingente igualou superior a 60% do corpo docente.
Conceito 1: Avaliação satisfatória para um contingente inferior a 60% do corpo docente.

Conceito do item: 5,00

Critério de avaliação do Fator C:

Pontuação média (Total de pontos / 5) = 4,20

D. CORPO DE PROFESSORES SUPERVISORES DE ESTÁGIO

Percentual de docentes com adequação da sua experiência ao tipo de estágio que supervisiona: 100,00

Critêrio de avaliação do item:

Conceito 5: Avaliação satisfatória para um contingente igualou superior a 90% do corpo docente.
Conceito 4: Avaliação satisfatória para um contingente igualou superior a 80% do corpo docente .
..conceito 3: Avaliação satisfatória para um contingente igualou superior a 70% do corpo docente.
Conceito 2: Avaliação satisfatória para um contingente igualou superior a 60% do corpo docente.
Conceito 1: Avaliação satisfatória para um contingente inferior a 60% do corpo docente.

Conceito do Fator - D: 5,00

E - QUALIFICAÇÃO E DEDICAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO

Dedicação ao curso: Tempo integral. 5; Tempo Parcial-1; Restrita _O.
Experiência administrativa acadêmica: Mais de 5 anos. 5; de 3 a 5 anos - 3' menos de 3 _ 1
T. I • O ' anos .,tu açao outor - 5; Mestre - 3; Especialista - 1; Graduado _O.
Coordenador-.- __ . __ ..

Nome: Ricardo Azevedo da Silva

Titulação: mestrado Dedicação: integral

Experiência administrativa: mais de 5 anos

100=

Conceito do Fator - E:

.. _----- .-.-... _- ..
lao - (Dedicação x 2) + (Experiência x 2) + (Titulação x 1)

5
Critêrio de avaliação do fator E:
Conceito 5: lao >= 4
Conceito 4: 100 >= 3
Conceito 3: 10D >= 2
Conceito 2: 100 >= 1
Conceito 1: laD < 1

4,60

5,00

coi88~-oi22:=;-2;coiõo11-----------~v::er=S;:ãO:-;1.-;:;2:------------ _
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• SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MECISESu

•

"DEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINO SUPERIOR
Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI
Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Conceito do item: 4,00

F - DESEMPENHO DO CORPO DOCENTE EM PESQUISA E EXTENSÃO

1. Atividades de pesquisa em desenvolvimento
Percentual de professores desenvolvendo projetos de pesquisa, com apoio institucional: 53,00

Critério de avaliação do item:
Conceito 5: percentual >= 70
Conceito 4: percentual >= 50
Conceito 3: percentual >= 30
Conceito 2: percentual >= 20
Conceito 1: percentual < 10

Conceito do item: 5,00

2. Atividades de extensão em desenvolvimento
Percentual de professores desenvolvendo projetos de extensão, com apoio institucional: .' 59,00

Critério de avaliação do item:
Conceito 5: percentual >= 40
Conceito 4: percentual >= 30
Conceito 3: percentual >= 20
Conceito 2: percentual >= 1b
Conceito 1: percentual < 10

3. Produção cientifica e técnica

o índice de Produção Científica (lPC) dos últimos 3 anos com base no cadastro de docentes.

11

5

6

192

IPC = (n' ART + n' L1V + n' CAP + n' TCA + (n' RESI2))
Total de docentes

TIPO DE PRODUTO Ano Ano Ano Total Ie. Artigos cientificas publicados em revistas com corpo editorial (ART) 36 32 20 88
. Livros publicados (L1V)P I

13;"". ;::C::a:::;Pí:;:tu:;:lo::s~d:;:e:-:l;;:iv:::ro::s:-:P::U-:;:b7Iic-a-d:-o-s-:(C=A=P):---~---------l

p. Trabalhos completos publicados em anais (TCAl I
15.Trabalhos apresentados em congressos. com resumos publicados (RES) I

Critério de avaliação do item:

Conceito 5: IPC >= 4
Conceito 4: IPC >= 3
Conceito 3: IPC >= 2
Conceito 2: IPC >= 1
Conceito 1: IPC < 1 Conceito do item: --4,00

Critério de avaliação do Fator F:

Pontuação média (Total de pontos / 3) = 4,33

coi88:=(-O);2~-22oõio)-11-----------~vve~r~s:;ã~o11--;.2?------------- _
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. ~~~~~~~~~~Jr~~~Eu~~8~g~~ri~R~~~iN9E~~~~:!~~EPs,
. '1Com!ss~ode EcSpeCd!al!sta~:~f~~~I~~~~~~'~~~iGraduaçãoemPsicologia. . Avahaçaodas on 'çoes

~POLiTICAS INSTITUCIÓNAIS .u C_'''_'' _
'-'~-'-"._' ."Avãliãção

3,92

11.Política de seleção de pessoal docente
1-" -.. .....-----.. . --"Itens"" .. -.--
: ,\ -' . . .. . I::;allslalono S

_!~-------..---~-,------_._".- ...._.._--_._---
2. Política de capacitação docente

íl Itens
etas esta e ec, as para a me ona e qua I ,caça0

f.~~IPO e Incen ,vo o erec, o para a qua , ,caça0 em pos-gra uaçao. ;.;.
>,.<,-.I 'po e ,ncent,vo como estrateg,a e atua ,zaçao, para a part,c'paçao em congressos e ~

isimpósios científicos.. ..

on 'çoes InSI,tuc,onal.s..q,:,e_v~~.-,!zarno c':'fl1P!'rnEl~to. ~.I?ano... . . .. "".' al,s al~no....._. . i~;
~_ê!~1%P:~~~~~~!

_._-------_._._. ---_._------._----,----_ ..._--
3:P-Oiiticade c-arreira e remuneraÇãõ-de docentes

i
. ..... :1' ..... Itens--' .. -.- .-.... '. Aváliação;

iAsfaixas salariais são compatíveis com os niveis praticados pelo mercado regional. ICiallslalono ~

/Vinculação enlre qualificação e niveis de carreira. MeOlanamente sallslatono:;;;:,

P plano contempla a remuneração para o planejamento didático. Ciallslalono" 1::
P plano contempla a remuneração para as atividades de extensão. ::;atlstalono tJ
p plano contempla a remuneração para as atividades de pesquisa. Ciallslatono fJ
~~~i1lS~~~j!Critériode avaliação do Fator G:

Pontuação média (Total de pontos / 12) =
-~_.-._-_.-_.- _._- ---•.._-_ .. . ...._--_._ .._------._._- --- .._._----- .

ORGANIZAÇÃO DIDÁTlCO-EEDAGÓGICA
í "

_~:_:'_F_Õ_N_C'~E-"'_P-Ç_-Ã_-O~~_D-~O-=-C-=-U=R_S_O_'''_''-_-_....~.._. '_--_-_.._.-_.._.•_.-_.-._'-'_' _' '_- ---.---" ..-.. -.---- .._. __ 1

11. Princípios e fundamentos do curso
'I

Avaliação
al,s alorloas a

Itens
I enl, ,caça0 e escnçao os va ores que nortearam as
.elaboração curricular.

Coeren?"a ,nterna entre os El'E!.IT!Elntosda concepçaodo curso. ;Med,anamenle sallstatorlo J.:1
pongruenc,a do.curso com os desenvolv,mentos atuais da Ps,cologla como clenc'a. :Insatrstatono E1
Congruenc,a do curso com o desenvolvlmenlo atual da PSlcolog,a como campo IMedlanamente satlstalorlo;:;l
profissional. r:..:..J
nentaçao para necess, a es soc'als e eventuais espec, 'c, a es reg,ona,s ocals. jSatrslatono B
un amentos para o t,po e ormaçao o erecl a em termos a ana 'se o campo e jMed,anamente satlstatorlo J2J
~:~~~~i¥;;",.~---;::::~'".;<c~~=~-'::~~=-:"':.'-:''''''4~''''',;''-''~c'''....Ó.::,;.,=s"..;:;,;:,;; ...; .•. ,_,~_~~<;~_.~~:,~","r"","r•..•~c;~~~"""~:'''',~i1$'~~.¥ll!f~ii,"g~\;!E;~1ã1!t;''!!~','~-451~':1~JfE;_~:;;!

'i
08-02-2001
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Itens

(,: .

Avaliação
no

E eDUCAçÃO SUPERIOR - MECISESu

•

iS~~~~~~I:N~O DE POLlTlCAS DO ENSIN9 SUP!!,RIOR

. . "gom.iSs~o de EcSpecd!al!stasdee~f;~~~:~~~~~~i~r~~~;:ã~1 em Psicologia. 'IAvahaçao das on lçoes . .
4 ' _._ .

~. Perfil. profissional
, :~--i.

B~~=6RGANíZAçAO'ÓOCURSO"':=-"
1.Disciplinas e seus programas

- .-., .. -'_-'_-- ..:--~-,.-.,-:I~ -

,I Itens Avaliação
Pertinência, suficiência e atuali.dade das referências bibliográficas. l,vleOlanamente satlstatono ~;
Dimensionamento das cargas horárias das disciplinas. l;:,atlsTatono

-ªl,;,..1,{

Congruêrjcia dos objetivos das disciplinas com a concepção geral do curso. ;:,atlsTatOno ~"'''''::~,
Abrangência das disciplinas, considerando os campos de conhecimento previstos. ;:,atlsratono

., ,k~:
...

..
Pertinência dos conteúdos das disciplinas. Meolanamente satlslatono ~,
Atualidade dos conteúdos das disciplinas.

MeOlanamente satlslatono o.f
Explicitação das atividades de ensino.

l"'atlsTatono ~.
Diversificação das atividades de ensino. '::;atlslatono i!dPertinência e suficiência das atividades práticas. ::;atlslatono p".;:r~
Explicitação das atividades de avaliação do processo de ensino-aprendizagem. ::;atlslatono

...1!:~.
. .--. -- --- . ---~-.. . '-'--~---'._--._--- --._--_._ ..

"-."" . - ;;,;,:.-:;.,;:r.;;;.:~o ..__ ..- . .. .- -- ...- . ...•.

---------_ ..._---------_. _ .._-_.-
2. Atividades acadêmicas desenvolvidas
----~.- ._- .._~---------.... __ •...

I

11 Itens . Avaliação I
~revisão de atribuição de carga horária para um conjunto diversificado de atividades. IMeOlanamente satlslatono £:I
~roporção de alunos que se envolvem em trabalhos de pesquisa. lVIeOlanamente satlsTaton0.t:J

"roporçã? de alunos que têm oportunidade de se envolver em atividades de extensão. ::;atlslatono :• .:::J
"roporção de alunos que têm oportunidades de se envolver em atividades de ensino-monit MeOlanamente satlslatono 'yJ
::;aráter inovad~~?e~~i~idades!eformação c~n~ru~ntes~c:o~. a.?r~posta do curso. . . nsatlslatono . .::J
~v~Ji;~~...m'f[~~~~'Í.~.ijb"tCit"ãi~i"~.:r.;;.i@'~J:;:~i1:s\i:'j.;.j';;'~~~' •
•.••• _-- •. --._;---_ •• _-- -,-- ••• _u •• ,.- •••.•• - •• -------~., __ • , •• +. __ .~_._.__ ' •••••• ~!, ._.'7~_'.-.. _".;.:_.-'~ ....•,,~~,-

3. Estágios curriculares

'I
Itens

~úmero de estagiários por supervisor.

:xistência de convênios com outras entidades para a realização dos estágios.

3upervisor do estágio quando ocorrendo fora da IES.

Avaliação
l;:,atlsTatono

r::;atlstatono

'ó>atlsTatono

I.
,

,y
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!.'

ECRETARIA DE EDUCAçA0 SUPERIOR - MEC/SESu

•
' .7EPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINC?SUP~RIOR
. ~jl . - Es ecialistas em Ensino de PSicologia - CEE~SI . .

,. .', ~~::;::;:~ ~=s C~ndições de Oferta dos cursos de Graduaçao em PSI~01091~

;" -~ --._.. _... -r

I
,

3. Estágios curriculares

I)

•••• ---~ •. ----- .--.---.- •••• -- •• ------ .••••• --- ••• .••••• •• _ 0'0.' _ , •••.••

í4:Estrutura curricular: aspectos globais

Itens
duração dos estágios atende ao requisito legal.

Congruência entre os estágios oferecidos e os objetivos do curso. ~

Descrição das atividades de estágio e de seu sistema de avaliação. ~

Diversidade na oferta de estágios profissionalizantes. . _ . __. ~ .. _

.~~---.----:.------_.- ..:~~~-
Itens

. '-'--.'-- "--, , .--- -.-.

__c~r"cu o as.s.egur.ac:._0111'.':l.'9.._~_pro(:esso~Jl~I(;()ogIC()s..

i5 c~rnculo pre.ve.o desElnvoi,,'mfjnto da habilidade depfjsCjUlsa emes1cologla.

e Instrumentos e ava laça0 e Intervençao.

Avaliação
atls atono :;:1

£RI
Satlslatono ~

Medlanamente satlslaton0:sl

•Medlanamente satlstatonofij

Insatlslatono ~

Medlanamente satlslatonoª

.Med,anamente saliSlatono fj
. ,Insatlslatono. ~

I~ed,anamente satlslaton0:gj

,:atlslatono !ffi
,~Ulto satlslatono :.sJ

SICOogla.com as ClenClas •MUito saliSlat6no mJ
s conteu os curncu ares garantem a ormaçao necessana para as atlvl a es e estagio Satlslatono :';1

isupervisionado. .i;i;;J

~~~~~~-= ...-..._-:.~~iip:;,1bPll~~~~

~_._-----------._'~-----,---_..- .. ---- ---- ..._-- ..__ ..._------._._. "'---._- ..._.

'1 ; ••••.
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Laboratório: práticas de observação (escolher um para avaliação)
,/ .. .... Itens

~tividades desenvolvidas e seu papel no curriculo.
"

C--=AMBiENTE-S.ESPEêIA.IS~DEENS.INO:-CÓNCÉ:P.çÁ6.E PI..ANEJAMEtHô BE ÀTIVIDADE'S-
: I

ILabor~tórjo: Práticas de experimentação (escolher um para avaliação)

'i Itens Avaliação I
Vltividadfjs desenvolvidas e seu papel no curriculo. Medlanamente satlstaton0.t]

!Equipamentos disponiveis (adequação às atividades e papel no curso). Medlanamente satlstaton0:::.J

Dinâmica de funcionamento considerando demandas de alunos a atender. Satlsfatono 'f;.]
~~!::~Iaçã.o entre ~tividad~:~~~.lab~r~~ório :outrasatividades d~:~Si~o. '. .IMedlanamente saIiSTaton0.:!J

~~$T~!tPj\tºt!!~1t.~~~~~&f'



.'-; -

~tividades desenvolvidas e seu papel no currículo.,
Equipamentos disponiveis (adequação às atividades e papel no curso).
: ' - . , .

Dinãmica de funcionamento considerando demandas de alunos a atender.,
~rticulação entre atividades do laborat6rio e outras atividades de ensino. l':'i

~~~~~~E~~~&j'!~~'f~~: - I~

~ritério de avaliação do Fator C:

l.__ .1 P~mt~~!ã~_m.~~~a.i~ota~de po~tos / 12} = __~'~?o.... . ... __..
'I_0,' -'-"' __ ~ ' "._ '_',0 .,_.", ._. ~ • ._. __ •••••• ".'_'_ _.

D~._O_U_T_R_O_S_A_M_B_IE_N_T_E_S_E_S_P_E_C_IA_IS_D_E_E_N_S_IN_O. '_1---'-'-"
,
!Ambiente 1: salas de técnicas de exame
1 i

, I
~ );;ECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu

'.'. ~L>EPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINC?SUP,!,RIOR
, . I Comissão de Especialistas em Ensino de PSicologia - CEE~SI . .
" ~, Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduaçao em PSicologia

iLabo~atório: práticas de obs~r~~ção (esc~lher um par;-~~~liação) ----.-- ....-- --':
: 11.-' ...--- ... --.- .. - Itens' o.......' Avaliação

Equipamentos disponíveis (adequação às atividades e papel no curso). 5atlsfatono !'fi
~inàmica 'de funcionamento considerando demandas de alunos a atender. 5atlsfatono ~

~rticulação entre atividades dolaborat6rio e outras atividades de ensino. .,... . flifedlanamemesatlsfatOno ª
~~f,#t"Jii1i@p~£t"{'t~~~b,~'$¥j,!W~~~.~
[aboratório: práticas de cliscljJlinas-afins'da' ár~a bioló'gica"(escolhérumpara' avaíiação}
i!o... Itens
,

- ._._'-~_ _-_ .. - _---- _ __ ._----_. '-', .. -"-- __ ._--------- _.-- ---_ _----.------,- ._-_.~-._.__ .
!Ambiente 2: outras salas específicas
I.... _,. __ ,_ .._~'_'~'__ '_.~ " ' _ _ _... .. ,__ ._~. ....__ .. ..._
i . Itens"'-----' '--""i\,;ãliãção .
~tividad<;lsdesenvolvidas e seu papel no curriculo. ISatlsfatono i;il;
~quipamentos disponíveis (adequação às atividades e papel no curso). ISatlsfatono r;if

h't
Dinãmic~ de funcionamento considerando demandas de alunos aatender. Isatlsfatono -:: ~

~~,cuJaçae entre atlvld~d:s nes~as sal~se~~t~~_s~tivid_a~es~:_e~si~o.. .._~I~~tlsf~t~~o ffi
i~~~~li!51!!!~'$~Ji~~~.,

1

Critério de avaliação do Fator O:

, ... L .. . ~~~tuação m.~~.iaif o.t~'_de~~I1!.os/ 8}_o:::.

08-02-2001

II
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• SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. MEC/SESueDEPARTAMENTO DE POLlTlCAS DO ENSINO SUPERIOR
• ," Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEE~SI . .

, ,I Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduaçao em PSIcologia.'~ _'SERVIÇõDE~PSiCOLOGrk"CÓNCEPÇAOGERÀ'CE pLÂNEJAMENP'OAS ATivfiSÀDEs' ~I

3,70

Itens
s atlvl a es esenvo VI as contemp am as necessl a

conforme previstas no curso. !

lJ\s atividades desenvolvidas contemplam demandas de atendimento pSlcologlco da IS-,,-~t-Is-I-a-to-r-Io-----"-,, ~
comunidade, I
dualidade de sistema de registro dos serviços prestados. incluindo os prontuanos. Is...-at'"~s""l-a'"'to-r-~o------fij

fce~so. seleçao dosusuanosem relaçao ao Serviço. Isalislatono il
t1\rtlculaçao do Serviço com outros serviços eXistentes, externo ou Internos a JnSlJtUlçaO, Isalislatono ' ª
lavorecendo a formação multiprofissional de trabalho em equipe.

tr~l:.=:d~~~nl0!l.de~~~haç~o ::aco_m~~nhamento~a:,Cl':ah~ade~os:erv'ços prestados. " ',",Isat,slatono . :!1¥J
Sub-total =' -,I~~Ut,.;';It;r::..;,~;.i'~7&~.('i>:"'~.::M:',0~.~j",',j1l'~~Z#~~,~.v::'<f.~: •••.4.,..;;$-~':i'~:

, 'I
Critério de avaliação do Fator E:

"._~'i,~_._" '_..,,.'_'_'_"'_,,, T_o_t~I.~~~~ntosI10~.

.._~---~-._._-_..
1.Acervo - Livro;- ~'---
, "

I

Antes de
1980

500 175 163 145

11
700 :1 321 I 194 'I 292

I 51 I 10 I 3 I 12

I 307 ,I 112 I 93 1 207

;1 187 II 119 I 129

"
134

159.9 - Psicologia

1316.37 -Psicologia Social e afins

1591.51 ',Psicoi~gia c~~~ar~iiva e anim~1

1612,821,' Substratos Fisiológicos

161~.89 ~,Psicop~tologi~ePsicoterapia

F. BIBLIOTECA: ACERVO I-=--~---:--:-::-:----:-::---:--------------_-1'
Quantitativo de titulos de livros ( e não exemplares)
. -I.. .. -

'! Areas de classificação
~I

I
i

i
Iatls ato no

Avaliáção
SatlsTatono

"Satlslalono

atrs atono

"-"'''''. '''---

" tens ,
Avaliação

Obras clássicas de referência, nsatlslatono
~

Congruência do acervo com a bibliografia prevista nos programas de disciplinas. ::>alJsratono .:;..:=

Suficiên~ia do número de exemplares ao número de alunos,
~

IMeOlanamente satlsTatono ~
Quantitativo geral do acervo de Psicologia.

r,..,:?

IMeOlanamente. sat,sTatono ~,
Composição do acervo de Psicologia por áreas do curso.

1;.1.;::

Mealanamente satlsfatono ~
Atualidade do acervo de Psicologia. . . . f..••4

.., . -.~~_._,._-, -._~'_ .._ ..• .••.. Mealanamente satlsTatono f;;f
.: .-;..•.' ,

-'"f' . ~"" •.i _~'. . . ' ,
., ............. - r;_ .~ ' ", .. , .._. - ---- .... .. - .... ~-",.;. -- ... '. _. ;."'---.-.

~_ ....,_~.i-~~;~tâ~ __ .• ~

12. Con?ruência entre acervo'e'programasde di ~iplinas
, !,
.- .---,----- ..•.•. -- ._----.__ ._.._-

bisclplina--

Psicologia Geral e Experimental

Psicologia Social I e 11

Metodologia Aplicada à Psicologia

Psicologia do Desenvolvimento I e 11

(0l88:C.O~2~~2;CoinO~1---~-------~V=er=S-;-ãO-:-:-1.-;;2:------":""---------
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I RETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu
~~i~ARTAMENTO DE POLlTlCAS D~ ENSINC? SUP,!,RIOR

-~ ,i ~~~I:;:~~:sE6~~~\~~~t;~:~f;~~I~~:~~~~~~i~r~~~;:ã~1 em Psicologia

:2. C~ngruência entre acervo e programas de di Iciplinas
. !r--'--- ---"-D-isciplina .-----.... Avaliação

. I . I 11 atls atana i1[Temas Avançadas em PSlca og~:. ~__ ..__ . .__. .. ~ __

"..---'-T Sub-tot~~=_L __ ._... 20 .
-- -- - ~----- ---- -- - - ---_._-- ._---

" Conte('dósdeperÜidiC::o " . Naciónais Ilnternac::iona.is!
.. .. ,

Periódicas de conteúdo geral. 18 8 I
Periódicas de conteúdos especificos. 19 5 ;

Indexadores e Bases de dados. 2 3 ,

Periódicos interdisciplinares e de áreas afins. 98 3 ,- .._'-'--'-_. .. _' -" _ .._- .. - .-'.~_.,--
~iS~~~,I .. _.. .. ~ . Il:lI.~__.__ ..-.- .-.._.' - -----------_.- ._. ---

.. ----- .. -_._-----_._- _.__ .--....__ .-_._._._._-_._-_ •._- .•..__ ._-----_._-_ .. -

Avaliação
nsatls atono

nsatls atono

nsa IS atono

nsatls a ano

atls atono

3. Acervo - Periódicos
. 1- "__ _....,.,_._, .. ,..

Itens
Quantitativo do acervo de periódicos nacionais.

Quantitativo do acervo de peri dicas internacionais.

Composição do acervo por áreas da Psicologia.

Suficiência e pertinência dos periódicos interdisciplinares e de áreas afins.

Indexadores e Bases de dados.

~ontinuidade das coleções. nsatls atano

~;~~_m)~ô'al_~:.,~ __o.::~
• - +- -._--- ;._- _._- ••• -_ •• - -- ---_ •• _-_._- ,-- .- "'--'--. ----- ••••••• _~--~ -_.,._- •• -._.- - ._--

,4.Acervo - Política de atualização e expansão

Itens
. Sistemática de aquisição de novos livros.

Sistemática de aquisição de novos periódicos.

previsão orçamentária para atualização do acervo.

~_1!~t1.9.W':'
"

'-',~_.-_.._-- .. _ _----_ _--_.__ .•........• _,._ .. -- _----------~.._.-

,Critério de avaliação do Fator F:

il Pontuação média (Total de pontos / 20) = 3,05

..--~.!I-~-.-----
'I -- ..... -. '_"--'.", _ .....~........... -.•.. _,..... ,. ...•. ,.. ..,

Itens
Avaliação i'i"

Acompanhamento das atividades docentes. ~atlsfatono ..~_.•..
12";c._.Acompanhamento da progressão do aluno ao iongo do curso. :;atlSfatono
~Promoção de eventos e atividades de intercãmbio na área. .. ISatlsfatono ~:,-Sistemática de auto-avaliação institucional.

'~atlsfatono mr:"" ••Mecanismos institucionalizados para acompanhamento de egressos. 'MUIto sat/sfatono
, ;~

Número de inscritos e relação inscritos (candidatos) I por vaga, nos últimos cinco anos. Med,anamente sat/s/atono 1?'.
Representação dos alunos nos órgãos colegiados. :;atlslatona

~
.- ,. _. ..- .- . - -. "_. _.__ ..... -._' ..__ . i; ~,..-
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I
A " SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. MEC/SESu

•

_ ~EPARTAMENTO D!= ':'OLlTICAS D~ ENSINC? SUP~RIOR
. ,i Camissãa de EspecIalistas em Ensina de PSlcalagla - CEE~SI . .

': Avaliação. das Candições de Oferta das cursas de Graduaçaa em PSlcalagla

G. ~E~TÃOACÃõEMICÃ _._.o_Pc.o .. "1L-' ._.._.._.,,_-_..._
,

~ ~ ~~

Mecanismas de atualização. da curriculo. e do.s pro.gramas. IMedlanamente sat'Slato.no. ~
, . d' d I ISatlstato.no. ~Diretrizes para avaliação. do. pro.cesso. de apren Izagem 0.5 a unes. ....• 0 •••••••• _ ••• •• •• ..l:::t

~1F~~~~!i$j~~,iji~~~~~ilt~
Critério de avaliação do Fator G:
" Pontuação média (Total de pontos / 9) = 3,89

"

INSTALAÇÕES

LÃ":-LA-B'O'ÃÂ TÓRIÓS:'INFRA:ESTRlFrU RA-='~'-",-
iLaboratórios de Psicologia

'I, ,
IItens Avaliação.

l"spaço. fisico. dispo.nivel co.nsiderando. o.número de aiunes e atividades pro.po.stas. Satlstato.no. Z1
Co.ndições ambientais (iluminação.. ventilação.. acústica). Satlstato.no. -~
~tualidade de materiais especializado.s e equipamento.s. lMeQlanamente. satlSlato.no. ~'
ftnstalações especiais necessárias. Medlanamente saIíSlato.no.~'~<"Tipo. e nivel de qualificação. do. pesso.al de apeio.. :;atlstato.no. ... z::,..~ -_ •.~ ..

"='C'" • '" 0'0 '_"'''''~'''''._~' •• ','' 'h ..'-'_.~ ....".. ".' ••.• ",_',. '-'_'-' "'.0 "•• h.'. _'''_'_''''.','',_, ~.,_.• " ,,,,",,.~ ••• ._."....,~""="''"~'''-U..-'- -' .• ', ''--''~'',"-,-"-,----,-"-_.,,-=",,,,,--

ILllb-õrat6r:ios-deãi-eaafins:c'iências-bi()IÓglcas"
I;

Itens Avaliação. I
EspaçoHsico. dispo.nível co.nsiderando. o.número. de aluno.s e atividades pro.po.stas. IMUlto.satlstato.no.

~:Y.'li"::,;co.ndições ambientais (iluminação., ventilação., acústica). MUito. satlstato.no. fô',".,);:!Atualidade de materiais especializado.s e equipamento.s. MUito. satlslato.no.
~~nstalações especiais necessárias. Satlstato.no. ~'
,.<{[Tipo.e nível de qualificação. do. pesso.al de apeio.. :;atlstato.rro. ~;><.'''-'~'- ....,.......~., ._.__.. ... ', ..--.__. """='==='-"-"'''-''-',-_. ,..._ ...-

.."., ......--...-, ....--..~ ......." ,~r.._~""""'.",.'".~,..~_,.,., •._~.•,"'--,--c,.•'_._:_".'-'''=.='"''"'''''' .,-'_ ..•• '"". "-===--_"~'-'"'_'"''O'''''~''' _ ,_""_.i!:'.

_~~P~~l'
Critério de avaliação do Fator A:

........ i~.... ... _P~ntuação ~~d!~_(T~t~Lde pontos / 10) = 4,10
. ---! .._._.. _ .

B - AMBIENTES ESPECIAIS: INFRA~ESTRUTÜRA
'. ,l

"'-mbientes especiais de ensino
, ,i Itens

Avaliação.
Espaço. físico. dispo.nível co.nsiderando. o.número de ai unes e atividades pro.po.stas. IMulto. sat,sfato.no.

~,

i •.oCo.ndições ambientais (iluminação., ventilação., acústica). IMUlto.satlsfato.no. '; J:::jAtualidade de materiais especializado.s e equipamento.s. Sat,slato.no.
~:i1nstalações especiais necessárias.

Satlstato.rro. :".','. ---.- .".-
~

08.02-2001
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íSECRETARIA DE EDU CAÇA0 SUPERIOR. MEC/SESu

•

DEPARTAMENTO DE POLlTICAS DO ENSINC? SUP,!,RIOR
c ,'-"'domissão de Especialistas em Ensino de PSicologia • CEE~SI . .

ilAvaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduaçao em PSicologia

B ~1MBIENTES ESPECIAIS: INFRA-ESTRUTURA - ~ . -o -.. -']l_o ~

Ambienies especiais de ensino
- -----;,-- .. --_._-e..--Itens Avaliação

Tipo e nível de qualificação do pessoal de apoio. e lanamente satls a OrlO~
~~~~Ü1!~Çita-'''-----:'<Í-.-;- --~J.i:i•• ~~

11' ,.

i
Critério'de avaliação do Fator B: i
Pontuação média (Total de pontos / 5) = 4,20

Co SERViÇO DE PSICOLOGIA: INFRAoESTRlfi:URA ..------ r-------- ....._--,
I

. Itens , Avaliação ,

Espaço fi?ico disponivel. IMUlto satlslatOrlO ~
~;

localização, acesso e condições de comunicação. IMUlto satlslatOrlO ~'-6_;,.
Gondiçõe:, adequadas de acesso do público, espera, atendimento. IMedianamente satlslatOrlO tm
Divisão adequada de espaço para os serviços técnicos, administrativos e de supervisão. IMUlto sallsfatorlo ~1
Uluminação e ventilação adequadas ás atividades desenvolvidas. IMUlto sat,sfatorlo ~-,
Mobiliário apropriado ás atividades de afendimento. rrvrUltOsatlsfatOrlO ,-iiI«",,:

I'"'i
Ilsolamento acústico e outros cuidados técnicos. SaMlatorlo ""-'oi:, ,..~'.,;.
Ilnstalações sanitárias e outras facilidades ao público. SatlsTatorlO "",~:
Sistema de arquivo e prontuários. SatlSfatorlo (:i..

Quantidade e qualidade dos equipamentos e materiais especializados. .. Satlsfator,o ,."-----...'---------.-~~.-."'"'-"~------:--:-..--"~~.-.-...----,--...-,.----,.~-~-_...:---..'.._--"", ,..-.".... _.-...",', "_ _ ~'lr.
~~~~õtàl.éiifu;orit"õ'm.~& .....o_t;,ª~,:=""r,""'-é~,.... . - -.à """o;.""'; -- -". . -,.. :t::~... ~l.:ó.L~"':m'~~

" - •• ,. o'

Critério de avaliação do Fator C:

Pontuação média (Total de pontos / 10) = 4,40:

..----- ~7'- ---- ------.------------ __. ~ . ._
I . --- --- ----~----,--_._---_ ...._--------_ ...

r'.
_._-------- ;

O:-ES~AÇOFíSiCõ-E-SERVjÇÓSDTBIBilõTECA--~--
I
~~

r.-.-------. ------1

T--

~.

EJ
~:

I~atlsfatorlo

ISallsfalorlo

MUito satlsfalono

~atlsfalono

jSatlsfatorlo'. -, ..._.- .....•......_- .. '-'
il

Itens Avaliação
Espaço fí.sico para acervo. ISatlsfatono "rr~
Equipamento, mobiliário e lay-out. ISatlsfatono ,,",'.

Espaço fi.sico para leitura, e trabalho individual e em grupos. ~
I~atlsfatono "f""

Informatização do acervo. :~::

[Sallsfatorlo
~Si t m ,

s e a de catalogaçao.

Acesso a INTERNET.

Se.rviços de comutação.

Forma de acesso e empréstimos.

Horário de funCionamento.

ri

08-02-2001
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - MEC/SESu

•

..•.... .DEPARTAMENTO DE POLlTlCAS D~ ENSINe:>SUP~RIOR
Comissão de Especialistas em Ensino de PSicologia - CEE~SI . .

. Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduaçao em PSicologia

O-~-ESPAÇO FíSIco E SERViÇOS DE BIBLIOTECA" . ", 1'- U I
Itens Avaliação

Pessoal técnico especializado. Ulto salis atono ;;.;

B;;i;W.~~íWtí!tfr'2!.~l'"'d~~osf:'~~2iim;::,#t~;'j
Critério de avaliação do Fator D:

Pontuação média (Total de pontos / 10) = 4,20
.- ~-- --".- _. -------------~_._---~---.

- ' •• "- --- •• ,---~-. ---~-_. __ o - • '_

E - SALAS DE AULA, INSTALAÇÕES GERAIS E EQUIPAMENTOS I

ISatlslatonoRecursos audiovisuais,

Itens I Avaliação
Espaço físico disponivel considerando o número de alunos e atividades programadas. MUito satlsTatono ".~
Condições ambientais (iluminação, ventilação, acústica). MUito sat,sfaTono "'",
Condições de mobiliário. MUito salisfatono ~.

Recursos de informática. /MUito sat,sfatono .Y

Salas de trabalho para professbres. ISallSfatono :..-
ilnstalações sanitárias para atendimento de docentes, discentes e funcionários. IMuilo satlsTatono ~-">er
Tipo e nível de qualíficação do pessoal de apoio. IMedianamente sat,sfatono Y

~dequação dos espaços disponíveis ao currículo proposto. Satlsfatono ~
Adequação dos espaços aos alunos com necessidades especíais. nsatlsfatono .::JE~,1.rí7i!~; l~WE':fê;;:ffii;t~-'é?:~,:trr,i.,~,,'iiJc:-.sUb~tolSl~. .- -, -

;;'~~?::.r,.,;':;;;;'4 , -'""-."....- --+- ~" .. ..,~.'d_ ., -'1;-.- ..•. ' ",' .,., •• " .,.,..l;;. "":.'~

Critério de avaliação do Fator E:
Pontuação média (Total de pontos / 10) = 4,20

(O~8W-01:2'-:.2;;Olroi11-------------;-V;:e-:::rs~ã:-::o-:1;-.2;::----------------
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# Sf-CRETARIADE EDUCAÇÃOSUPERIOR. MEC/SESu

•

';BEPARTAMENTO DE POLlTICAS DOENSINOSUPERIOR
, Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia. CEEPSI

_'~ Avaliação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

.1fIiIi~1!.~I,~êÜit-~l

.' Fatores. Pontuação média,,...--...~---.---.-------_ ...---_.__..,--._-- ....1--.._....
},A. T1tulaçao do corpo docente ! 3,00 15 45,00
•[iã-.-õêéiiêãção do corpo docente I 4~ÕÕ15j---60:õb
l ;~_"",.. .'_..,.~_~~__,._._.., ~_,.,.,'__._~.-.•--' __o -._~._-~-~,.~~'-. ~. - _o, .h '""--"~-l~-'---' 0.0 ••

::C. Adequação do corpo docente i 4,20 15! 63,00
i 1ft•. ~._,~, .._ ,l •••__ ~_._ -~~ ••~._~,_~~'_~_"'~ .••_'. , .. '~-' ~~_'__~'n_."""i-~" .n~',~.•~--~"-~.-...'.-"."_:~-'

fiD. Professores supervisores de estágio. i .5,00 15: 75,00
i1i(~auãiiiiêaçã,;-d"ó-CÕorde"ilãêiOr-".---.-r5:ÕõTô"!'" ,,~ 50,Óü
'iT:Õesempenho em Pesquisa e Extensãof-';J;33 15 i 64"95'
i.:"-~__"""~'____ ._' .'. - --.~ __ ,1.--=.~~_=._.__.- ...J, ....~_.,.- : .•...

llG. Ponticas institucionais i 3,92 15: 58,80
i!,õial;1'~=-'-:==~=-=~~.~~~-_-':-29:45';'Õ~~"~:416,75.

r Pontu~ção global (%) = 83,35%

L~~nc~ito do c~.~~~_~ocente:_~~~.} __

rCritérios para atribuição de conceito:--.
. 1

CMB • CONDIÇÕES MUITO BOAS: Il
A avaliação do corpo docente obteve

I pontuação global >= 90%.
CB • CONDIÇÕES BOAS:I A avaliação do corpo docente obtevei pontuação global >= 80%.
! CR . CONDIÇÕES REGULARES:I A avaliação do corpo docente obteve
! pontuação global >= 70%.
i CI - CONDIÇÕES INSUFICIENTES:
II A avaliação do corpo docente obteve

pontuação global < 70%.

I

j

,Ci'irenos pllraatn6úlçao de c:onc:eito:--
I I I
I,CMB • CONDIÇÕES MUITO BOAS: i I
, A avaliação da organização didático-pedagógica I
j obteve pontuação global >= 90%. I' i
ICB . CONDIÇÕES BOAS: I' :

A avaliaçào da organização didático.pcdagógica
obteve pontuação global >= 80% ..

CR • CONDIÇÕES RE.GULARES: I i
I
A avaliação da organização didático-pedagógica
~ obteve pontuação global >= 70%. I

1 CI. CONDIÇÕES INSUFICIENTES: i;
J A avaliação da organização didático.pcdagógica I'
i obtevepontuaçãoglobal< 70%. I j

---------------'--1:

,I .'

,f~~i~~~A~ rCntérios para ~tribUlçâo de conCi!ito:_'_' _ j

1. . .'1. _~~~ore~. -"o~t~~~ão_ rtlédia ~ ResulladoI I CM~. :O~.IÇOE~ MUIT? BOAS: I
,A. Laboratonos: Infra-estrutura ' . -- j- 4 i0'20 ..-'-.-" .. _. I a aha~ao das IDstalaçoesobteve
B-' j -.---- --••, •..•••0-.. ." 8200 I pontuaçaoglobal>=90% IIi

I. C ~A~b!~n~~:_~~~:~~~i.~:~~:.~-~:.::t~0~r~:_~.4;20 "i ot., 42;60 ,CB. CONI?IÇÕES BOAS: .
':. ~~rv~ÇO-d~..P.SIC~.I.o9Ia,.-.... .' 4,40 20 88,00 I A avaha?\o das instalações obteve !!
,O. BIblioteca: espaço fisico . . -'-._-".--4~20 25'-;. ....! pontuaçao global >= 80%. ! i
,E ~Sa!.a~.'~jE~er~~ e_".~~!patÍÍEmtos-:' 4;20 25' ~~~'~~ i CR. ~O~~I~ÕES ~EGUL~RES: ! 1
Tota'/ ~. -- ,- ....-.*~.'~f._.',_. . ...j " '. i A avahapao das mstalaçoes obteve I .
, ... . . : 21,10 100 f 42200 I pontuaçao global >= 70%. ; i

Pontuação global (%) = 84,40% ---.'- .. -' • I CI. CO~IÇÕES INSUFICIENTES: 11
; Ir . ' ... I A avaliação das instalações obteve ; i
, Conceito das Instalações: CB j pontuação global < 70%. i j

___ ~ I 11
! j

'I
Data da.avaliação:
19/11/2000
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•

•. ,l?SPRETARIA DE EDU CAÇA0 SUPERIOR - MEC/SESu
.. Dli:'PARTAMENTO DE POUTlCAS DO ENSINO SUPERIOR

,'" "Çomissão de Especialistas em Ensino de Psicologia - CEEPSI
.,. ~valiação das Condições de Oferta dos cursos de Graduação em Psicologia

Consultores/Avaliadores

Universidade de São Paulo

I Rachei Rodrigues Kerbauy

,I

:1
"

.j
'I

Maria Cristina Ferreira

Universidade Gama Filho

o i0'7. o,),

1-hMoLo~,
C (n.:f~ y-f

I \I,
:1

'I

'I

!I

~I
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