
Carta de Candidatura para a Coordenação do PPGP 2021-2023 

Prof. Adriano Beiras – Coordenação 

Profa. Raquel de Barros Pinto Miguel – Subcoordenação 

 

Prezados/as colegas, discentes e técnicos do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

da UFSC 

 

Neste momento complexo que estamos vivenciando, temos certeza da 

importância de promover ações e uma gestão que possa fortalecer e possibilitar a 

manutenção dos avanços realizados no PPGP da UFSC, considerando sua enorme 

importância regional e nacional. Diante deste cenário desafiador e cientes da necessidade 

de que trabalhemos em grupo, unindo forças entre nós nas atividades e desafios 

vindouros, entramos em contato para apresentar nossa candidatura à Coordenação do 

PPGP para o próximo biênio. 

Certamente, focaremos em dar continuidade ao planejamento e organização tão 

bem realizados pelas últimas gestões, adaptando-nos a novas demandas. Procuraremos 

revisitar nossas experiências anteriores em coordenações (em especial na gestão do curso 

de psicologia e, também, na coordenação da Área 2 do PPGP), e nossa experiência de 

participação nos colegiados delegados e plenos. 

Temos desafios significativos no que se refere à luta pela manutenção das bolsas 

de mestrado e de doutorado, bem como dos recursos da CAPES, CNPq e FAPESC. Da 

mesma forma, desafios frente a possíveis novos cortes de orçamento, exigindo a criação 

de estratégias visando a organização de nossas prioridades para que o programa continue 

forte e em condições dignas. 

  Solicitamos o apoio de cada área, com seus docentes, discentes e coordenações; 

assim como a experiência qualificada de colegas que já passaram por cargos 

administrativos para podermos realizar uma gestão democrática, coletiva e participativa, 

visto que não deixamos de considerar que estamos aprendendo a cada dia nestes cargos e 

que teremos desafios novos pela frente. Nesse sentido contamos com o apoio e paciência 

de todos/as diante de possíveis equívocos ou direcionamentos diversos, para seguirmos 

em constante aprimoramento. Vamos procurar atender e ouvir cada demanda e realizar a 

melhor decisão voltada sempre aos interesses coletivos, avaliando as diferenças e 

diversidades de ideias e proposições.  



É importante, também, mencionar o desejo de darmos continuidade ao trabalho 

realizado em parceria com os técnico-administrativos, em especial com os desafios do 

trabalho remoto.  Procurando, assim, garantir a qualidade e celeridade das atividades e 

demandas. Desde já agradecemos o comprometimento e cuidado até o momento dos 

funcionários do PPGP.  

Nosso objetivo, também, é ouvir e apoiar as necessidades dos discentes, 

especialmente diante de tantos cortes de orçamento, bolsas e necessidade psicossociais, 

derivadas, particularmente, do contexto mundial de pandemia. 

E não podemos deixar de mencionar os desafios com a plataforma SUCUPIRA, 

mediante tantas mudanças de protocolos e exigências, tema o qual pedimos especial 

auxílio colaborativo para que possamos manter o programa com significativa difusão de 

sua produção, impacto local, regional, nacional e internacional, com nota adequada às 

atividades que costumamos produzir com excelência. 

Por fim, além das ponderações já expostas, temos a intenção de produzir 

aprimoramentos nos editais de seleção, considerando os desafios atuais de seguir de 

forma online e remota; construir estratégias coletivas para as demandas de cada área; 

aprimorar as normas e legislações internas; seguir com a proposta de atualização e 

aprimoramento do currículo do mestrado e doutorado; manter a difusão constante de 

nossas produções e ações de pesquisa e extensão para a comunidade; seguir com os 

desafios de internacionalização. Certamente teremos mais demandas e estamos abertos a 

ouvir sugestões de cada docente, discente e técnico administrativo. 

Portanto, gostaríamos de convidá-los/as para a consulta pública para a 

Coordenação do PPGP, por meio da plataforma “e-democracia”. 

Esperamos contar com o apoio e parceria dos/as colegas docentes, discentes e 

técnico-administrativos para seguirmos uma gestão colaborativa, democrática, com 

preocupações ético-políticas, atentos à diversidade e à diferença, assim como à 

cooperação, integração e manutenção das conquistas até o momento. 

 

Cordialmente, 

 

Prof. Adriano Beiras 

Profa. Raquel de Barros Pinto Miguel 

 


