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APRESENTAÇÃO 
 

 
 

O Plano de ação da Coordenação do Curso de Psicologia do Centro 

Universitário Mauá de Brasília, segue as diretrizes estabelecidas na DCN do curso e 

PDI da IES que estabelece normas para elaboração do Plano de Ação de 

Coordenação de Curso. 

Trata-se de um documento elaborado em consonância com o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) do Curso de Psicologia que dispõe de estratégias e seus 

respectivos indicadores e prazos que têm como objetivo direcionar as ações do curso 

aos parâmetros de avaliação dos cursos de graduação do Centro Universitário Mauá 

de Brasília. 

Dividido em quatro áreas, ensino e vida acadêmica, pesquisa, extensão e 

gestão, as estratégias apresentadas visam alinhar o comprometimento da 

coordenação e NDE com um curso cada vez mais qualificado. Além de cumprir as 

exigências legais, busca-se atividades que permitam uma permanente integração 

entre os diversos públicos com os quais se relaciona, como discentes e docentes, intra 

e intercursos de graduação oferecidos no presente campus, além de funcionários da 

UniMauá e a comunidade. 

O referido documento expressa ações e oportunidades de melhoria a serem 

trilhados durante o período bienal 2023-2025. Ao definir objetivos e estabelecer 

estratégias e metas, de forma articulada e coerente, o Curso de Psicologia posiciona- 

se de forma responsável, ética, competente e comprometida com a busca do 

cumprimento de sua missão. 

Ainda, as políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa, constantes 

no Plano de Desenvolvimento Institucional da UniMauá, também estão sendo 

contempladas neste documento, em que se busca estabelecer as prioridades de 

aprendizagem de acordo com o perfil do egresso de Psicologia e ao mesmo tempo 

contemplar de forma contínua os indicadores constantes no Instrumento de Avaliação 

de cursos de Graduação de acordo com o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior.
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1 ENSINO E VIDA ACADÊMICA 
 

 
 

1.1 INOVAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
Objetivos: Mapear as práticas inovadoras de ensino no Curso. 

Metas: Apresentar um mapeamento de novas práticas pedagógicas no âmbito do 

curso. 
 

 
 

    Estratégia Indicador Prazo 
 

- Identificar a realização 
de práticas inovadoras 
pelos professores nas 
disciplinas do 
Curso sob suas 
responsabilidades. 

 

Elaboração de relatório 
contendo as atividades 
identificadas. 

 

- Apresentação do 
relatório semestral em 
reunião de NDE e de 
Colegiado em até 1 
mês antes do 
término do período. 

 

- Estimular projetos 
integradores e práticas 
exitosas entre as 
disciplinas do Curso de 
Psicologia e de outros 
da UniMauá 

 

- Apresentação de um 
planejamento do uso 
integrado de uma das 
disciplinas específicas. Ao 
menos um projeto 
desenvolvido por ano. 

- Apresentação até 

final de abril de 2023 
para as disciplinas 
2023/1 e junho para as 
disciplinas 2023/2. 

 
- Implantação de um 

projeto e práticas 
exitosas até final de 
2023/2. 

 

 
 
 

1.2 BIBLIOGRAFIA DO CURSO 
 

Objetivo: Identificar o número de obras específicas do curso no acervo da biblioteca. 

Metas: Apresentar o levantamento em reunião do NDE. 

 
 

    Estratégia Indicador Prazo 
 

- Identificar as obras 
específicas do curso no 
acervo da biblioteca e 
quais estão inseridas no 
PPC do curso e 
atualizadas. 

 

- Discutir no NDE se há 
obras no acervo que não 
estão inseridas no PPC 
do curso para incluí-las. 
- Discutir junto com o 
NDE se as obras estão 
atualizadas e qual a 
ordem de prioridade de 
aquisição. 

 

- Solicitar aos órgãos 
superiores a aquisição 
das bibliografias básicas 
e complementares do 
Curso por ordem de 
prioridade previamente 
definida. - Até final de 
2023. 
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- criar um plano de 
atualização, aquisição e 
expansão do acervo da 
Biblioteca Virtual 

- transformar todo o 
acervo em digital 

até o final de 2023.1

 

 
 
 
 

1.3 EGRESSOS 
 

Objetivo:  Acompanhar  os  egressos  do  curso  para  verificar  o  perfil,  trajetória, 

necessidades, locais e novas práticas emergentes relacionadas ao curso. 

Metas: Realizar uma pesquisa sobre os egressos do curso por turma formada, para 

subsidiar futuramente a atualização do PPC do curso de Psicologia e nortear a criação 

de Cursos de pós-graduação. 
 

 
 

    Estratégia Indicador Prazo 
 

- Identificar se os egressos 
se encontram empregados e 
em qual área da Psicologia 

 

- Relacionar os 
egressos dos últimos 3 
anos. 

 

- Final de 2023. 

 

- Realizar pesquisas de 
opinião em relação ao 
curso. 

 

- Identificar as 
possíveis deficiências 
profissionais 
identificadas ao 
exercer a profissão 
- Levantar as 
sugestões para a 
melhoria do Curso de 
Psicologia. 
- Conhecer as 
dificuldades que 
tiveram durante o 
curso. 

 
 

- Aplicação do formulário 
com os egressos até final 
de setembro de 2023. 
- Pesquisa concluída até 
final de 2023 

 

- Criar um banco de dados. 
 

- Criar um banco de 
dados constando 
telefone, e-mail e 
redes sociais. 

 

- Constante até haver um 
banco de dados 

 
 
 
 

1.4 REVISÃO DO PPC 
 

Objetivo: Identificar a percepção de docentes quanto à adequação da atualização do 
 

Projeto Pedagógico do Curso.
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Meta: Apresentar as primeiras impressões identificadas a fim de colecionar material 

robusto para subsidiar futuramente a atualização do PPC. 
 

 
 

    Estratégia Indicador Prazo 
 

- Convidar docentes que 
ministraram disciplinas 
nos últimos 2 anos a 
relatarem suas 
observações. 

 

- Relatório 
 

- Final de 2025. 

 
 
 

 
1.5 AVALIAÇÃO GLOBAL DOS DISCENTES 

 

Objetivo: Identificar nos estudantes os pontos mais deficientes na formação e posterior 

correção destas deficiências através de simulados. 

Meta:  Obter  dados  sobre  as  deficiências  de  conhecimento  a  fim  de  otimizar  o 

planejamento das disciplinas. 

 
 

    Estratégia Indicador Prazo 
 

- Elaborar um programa 
de avaliações para os 
discentes baseadas nos 
ENADEs anteriores, 
concursos públicos etc. 
– Posteriores correções 
comentadas por 
professores da área 

 

- Relatório com os 
resultados das questões. 

 

Final de 2022/2 

 

- Criação de um banco de 
dados de questões que 
abrangem as diversas 
áreas de conhecimento. 

 

- Levantamento de 
perguntas e criação do 
banco de dados 

 

Permanente. 

 

- Realizar autoavaliação 
conforme modelo 2021 e 
divulgar 

 

- Relatório com resultado 
da pesquisa 

 

Anual 
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2 PESQUISA 
 

2.1 PRÊMIOS E PRODUÇÃO INTELECTUAL 
 

Objetivo: Apoiar a participação em prêmios e a produção intelectual dos docentes e 

discentes do curso. Meta: Divulgar eventos na área de saúde e prêmios para 

acadêmicos  matriculados  em  todos  os  períodos  estimulando-os  a  procurarem 

docentes para orientação. 
 

 
 

    Estratégia Indicador Prazo 
 

- Dar visibilidade às 
produções decorrentes 
de pesquisas realizadas 
pelos docentes e 
discentes em mídias 

 

- Levantamento de 
trabalhos enviados em 
reuniões científicas e/ou 
publicados em revistas 
científicas. 
- Identificar o histórico de 
envio de trabalhos 
acadêmicos em 
congressos e/ou editais 
de 
prêmios 

 

Indeterminado. 
- Relatório do histórico de 
trabalhos enviados no fim 
de cada ano. 

 
 
 

 
2.2 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DA ÁREA 
Objetivo: Estimular a participação  dos discentes em  eventos  locais,  regionais  e 

nacionais da área. Meta: Estimular a participação de 20% do corpo discente em 

eventos anualmente. 

 
 

    Estratégia Indicador Prazo 
 

- Contribuir com ideias 
realizáveis para arrecadação 
de dinheiro para cobrir 
custos. 

 

- Número de inscritos nos 
eventos. 

 

- Indeterminado. 

 

- Pleitear descontos em 
eventos 

 

- Buscar junto à organização 
descontos baseado no 
número de discentes que 
irão participar. 

 

- Entrar em contato com a 
organização com 4-6 meses 
de antecedência. 
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2.3 ESTÍMULO A PRODUÇÃO DOCENTE E DISCENTE 
 

Objetivo: Estimular  a participação  docente  e  discente  em  produções  técnicas  e 

científicas. 

Meta: Identificar o número das produções por docente do curso por ano e aumentar o 
 

número de trabalhos submetidos. 
 

 
 

    Estratégia Indicador Prazo 
 

- Criação de Grupo de 
Estudo visando a criação 
de repositório na área de 
Psicologia 

 

- Depósito de dados e 
artigos escritos em 
repositório aberto para 
leitura e sugestão da 
comunidade acadêmica. 

 

- Criação do grupo em 
2023/2. 
- Relatório da viabilidade 
do repositório em agosto 
de 2023 

 

- Identificar a média de 
publicações por docente 
por ano. 

 

- Relatar a média de 
produção anual 
identificada, em reunião 
de Colegiado e NDE 

 

- Até final de maio de 
2023. 

 

- Contribuir para a oferta, 
a preparação e a 
adequação de artigos 
para publicação. 

 

- Implantação de 
calendário de reunião 
científica dos grupos de 
pesquisa da Psicologia e 
demais interessados para 
2023 

 

Até final julho de 2023. 

 
 
 

 
3.1 RECEPÇÃO DOS CALOUROS 

 

Objetivo: Apoiar a realização da Recepção dos Calouros 
 

Meta: Realizar atividade específica do curso na semana de acolhida. 
 

 
 

   
 Estratégia Indicador Prazo 
 

- Realizar, juntamente 
com o Centro Acadêmico, 
uma semana de 
recepção dos 
ingressantes 

 

- Plano de recepção aos 
calouros por semestre 

 

- Até final de julho de 
2023, com revisões 
periódicas 
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3.2 CURSOS DE EXTENSÃO 
 

Objetivo: Elaborar projeto de extensão do Curso de Psicologia a ser incorporado no 
 

PPC e/ou institucionalizado. 
 

Meta: Realizar, no mínimo, um projeto de extensão universitária. 
 

 
 

   
 Estratégia Indicador Prazo 
 

- Elaborar projeto de 
extensão. 
- Convidar egressos para 
ministrar cursos e 
workshops para 
incentivar a formação 
complementar. 
- Estabelecer parcerias 
com outros cursos da 
UniMauá a fim promover 
cursos/atividades de 
Extensão. 

 

- Número de eventos 
realizados por semestre. 

 
-Número de projetos 
aprovados e realizados. 

 

- Até final de 2023, com 
revisão anual. 

 
 
 

 
4. GESTÃO 

 
4.1 Comunicação E Atendimento Ao Corpo Discente 
Objetivo: Monitoramento das mídias sociais de divulgação de assuntos relacionados 

ao curso. 

Meta: Aumentar a comunicação entre coordenação e discentes. 
 

 
 

   
 Estratégia Indicador Prazo 
 

- Reestruturar plano de 
ação das postagens nas 
páginas em mídias 
sociais. 

 

- Página alimentada 
periodicamente pela 
coordenação do curso e 
discentes monitores 

 

- Permanente. 

 
 
 

 
4.2 EVASÃO E RETENÇÃO 

 

Objetivo: Analisar o quadro de evasão e retenção de discentes na graduação. 

Meta: Identificar as principais causas de evasão e retenção do curso.
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    Estratégia Indicador Prazo 
 

- Mapear os números de 
evasão e retenção dos 
estudantes do curso. 
- Conhecer os motivos de 
retenção na visão dos 
egressos. 
- Conhecer os motivos de 
retenção na percepção 
dos acadêmicos. 
- Conhecer os motivos de 
retenção na percepção 
dos docentes. 

 

- Apresentar o 
mapeamento em 
colegiado de Curso e 
NDE. 
- Realizar pesquisa entre 
os acadêmicos sobre as 
principais dificuldades 
deles em se manter 
periodizado. 
- Orientar sobre as ações 
de assistência estudantil 
e apoio institucional da 
UniMauá na semana do 
calouro e sempre que 
surgirem editais de 
auxílio. 

 

Apresentação do relatório 
até 2 meses após início 
do período letivo. 

 
 
 

 
4.3 DIGITALIZAÇÃO E USO DE REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL 

 

Objetivos:  Reduzir  insumos  relacionados  ao  consumo  elétrico  e  impressão  de 

documentos. 

Metas: Economizar insumos. 
 

 
 

    Estratégia Indicador Prazo 
 

- Solicitar entrega de 
trabalhos apenas em 
formato eletrônico. 
- Digitalização de 
documentos (incluindo os 
antigos) relacionados ao 
curso. 
- Disponibilização de 
TCC no repositório 
institucional. 

 

- Número de soluções 
implantadas a cada 12 
meses. 

 

Até final de 2023/1 

 


