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Resumo da análise dos avaliadores 

 

A comissão de avaliação para fins de Autorização do Curso de Bacharelado em Psicologia, 

constituída pelas Professora Vanina Costa Dias e Denise de Barros Capuzzo , nos dias 29, 30 de 

setembro e 01, 02 de outubro de 2021, avaliaram as condições de oferta do curso, do Centro 

Universitário São José tendo realizado as considerações sobre cada uma das três dimensões 

avaliadas e sobre os requisitos legais, todas integrantes deste relatório e, considerando também 

os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente (diretrizes da Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior e este instrumento), atribuiu as seguintes avaliações por 

Dimensão:  

Como relação à Dimensão 1, ressalta-se que o perfil do egresso está muito bem definido e 

mantém coerência com os objetivos do curso e com as Diretrizes Curriculares Nacionais. Os 

conteúdos curriculares e estrutura curricular estão muito bem definidos e apresentam-se 

relevantes para formação do perfil do egresso. A matriz curricular propõe a inter-relação dos 

conteúdos e abrange as diversas áreas de atuação do Psicólogo.  

Para a Dimensão 2, enfatiza-se que o corpo docente apresentado para o funcionamento do 

curso foi considerado experiente, considerando os anos de docência no magistério superior e a 

experiência profissional. O regime de trabalho do corpo docente foi considerado muito bom. Em 

relação ao regime de trabalho do coordenador, a atuação do NDE e o colegiado do curso foram 

considerados excelentes. O corpo docente apresenta uma boa a produção científica, cultural, 

artística ou tecnológica.  

Finalmente para a Dimensão 3, verifica-se que à infraestrutura das instalações apresenta-se 

muito bem definida ao funcionamento do curso em relação ao espaço de trabalho da 

coordenação, salas de aula, acesso a equipamentos de informática e laboratórios de formação 

básica. De outra forma, atendendo de forma adequada à infraestrutura considerou-se a sala 

coletiva de professores, a bibliografia básica e complementar e processo de controle e 

distribuição de material didático. Portanto o Curso de Bacharelado em Psicologia apresenta um 

perfil de qualidade conforme conceito final calculado pelo sistema e-mec.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES 

A comissão de avaliação para fins de Autorização do Curso de Bacharelado em Psicologia, 

constituída pelas professoras Vanina Costa Dias e Denise de Barros Capuzzo, avaliou as 

condições de oferta do curso, do Centro Universitário São José tendo realizado as considerações 

sobre cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os requisitos legais, todas integrantes 

deste relatório e, considerando também os referenciais de qualidade dispostos na legislação 

vigente (diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior e este instrumento). 

A avaliação transcorreu de forma tranquila e as solicitações da comissão foram atendidas. Por 

se tratar de uma avaliação de autorização, alguns itens foram mensurados com base em 

propostas a serem efetivadas, sem que houvesse uma prática pré-existente para balizar as 

informações. 
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