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CURSO DE PSICOLOGIA - UNIVERSIDADE DE VASSOURAS 

Sendo a Comissão Própria de Avaliação - CPA o setor responsável pelos processos de 
avaliação interna e parte integrante do Sistema de Avaliação da Educação Superior - SINAES, 
cabe ressaltar o seu principal objetivo que visa a melhoria do curso e da Universidade como um 
todo. 

Baseando-se nos resultados da avaliação institucional referentes ao primeiro semestre de 
2021, a coordenação do Curso de Psicologia - Universidade de Vassouras, discorreu sobre os 
principais apontamentos: 

 As avaliações institucionais e as reuniões com o G5, continuaram a acontecer, de forma 
remota, durante o período de pandemia. As políticas de ensino, pesquisa e extensão 
continuam alinhadas e, principalmente, pautadas nas questões contemporâneas ligadas 
à psicologia, ponto destacado de forma positiva pelos alunos. O curso adaptou-se às 
condições e limites impostos pela pandemia e investiu em muitos eventos 
interdisciplinares e multidisciplinares que abordassem o momento atual e a posição do 
psicólogo frente à pandemia de COVID-19.  

 Outra questão importante foi a implantação de uma nova matriz curricular com o 
percentual de disciplinas digitais de até 40%. Vale destacar que na matriz em andamento, 
o percentual para disciplinas digitais aplicado foi de até 10%. Os alunos sinalizaram 
dificuldades e insatisfações com os ajustes feitos e algumas disciplinas retornaram então, 
ao modo presencial (remoto).  

 O curso manteve a aproximação com os egressos e, em parceria com a Comunidade de 
Egressos (já estabelecida, a Ânima), implantou a plataforma de atendimento On-line 
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no campo do trabalho e a oferta de nova modalidade em estágio supervisionado 
específico. A organização de temas a serem abordados dentro do curso, permaneceu de 
forma constante. Cada docente continua como referência em um determinado tema o 
que veio a reforçar nossas linhas de pesquisa e a aderência dos docentes, clarificando 
para os acadêmicos a área de concentração de estudos de cada docente.  

 Os docentes estão em fase de estudos para a abertura de novos grupos. O NDE continua 
investindo em capacitações frequentes nas semanas pedagógicas trazendo o tema 
Metodologias Ativas e Metodologia de avaliação para ser discutido, estudado e 
desenvolvendo novas ações que se apliquem à prática do ensino de psicologia. Com 
relação ao ambiente virtual de aprendizagem, foram superadas muitas dificuldades e, 
alunos e professores adaptaram-se ao ambiente novo, destacado por ambas as 
categorias, como mais simples e melhor manuseio; 

 O corpo docente do curso de Psicologia passou por alterações e recebeu mais três 

ser conduzidas por tutoras de formação na própria área Psicologia. Não identificamos 
mais a pontuação dos alunos no atraso de lançamento de notas e faltas, o que 
consideramos um ponto melhorado; 
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 Quanto à infraestrutura, o G5 e a avaliação institucional refletiram muito o ambiente 
virtual da aprendizagem e a utilização da Plataforma zoom, bem avaliada e de fácil acesso 
de alunos e docentes. Outro destaque é para o acervo virtual que atendeu de forma 
satisfatória todas as demandas existentes. A atualização permanece constante e em 
consonância com o NDE e os planejamentos de ensino do Curso. 


