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PROCEDÊNCIA: PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO. 

ASSUNTO: PROJETO DE EXTENSÃO CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL 

PROFISSIONAL DOS PSICÓLOGOS ATUANTES NAS CIDADES DE BOTUVERÁ, 

BRUSQUE E GUABIRUBA/SC. 
 

 

PARECER nº 19/16 

DATA: 11/05/16 
 

 

1 HISTÓRICO 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão protocolou junto ao Conselho 

Universitário - CONSUNI, do Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE, para análise e 

deliberação, o Projeto de Extensão Caracterização do perfil profissional dos psicólogos atuantes 

nas cidades de Botuverá, Brusque e Guabiruba/SC. 

 

2 ANÁLISE 

 

2.1. Projeto anexo. 

 

3 PARECER 

 

Diante do exposto na análise, o Conselho Universitário – CONSUNI do Centro Universitário 

de Brusque - UNIFEBE, deliberou: 

 

APROVAR o Projeto de Extensão Caracterização do perfil profissional dos psicólogos 

atuantes nas cidades de Botuverá, Brusque e Guabiruba/SC. 

 

Brusque, 11 de maio de 2016. 

 

Günther Lother Pertschy (Presidente) _____________________________________________ 

Alessandro Fazzino ___________________________________________________________ 

Heloisa Maria Wichern Zunino __________________________________________________ 

Ademir Bernardino da Silva ____________________________________________________ 

Denis Boing _________________________________________________________________ 

Marcilene Pöpper Gomes _______________________________________________________ 

Sidnei Gripa _________________________________________________________________ 

George Wilson Aiub __________________________________________________________ 

Raul Otto Laux _______________________________________________________________ 

Arthur Timm ________________________________________________________________ 

Marlise Adriana Garcia Schmitz _________________________________________________ 



 

 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – Proppex 
Supervisão de Extensão 

 

 
FORMULÁRIO DE EXTENSÃO 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM 
 

1.1. TÍTULO:  
Caracterização do perfil profissional dos psicólogos atuantes nas cidades de Botuverá, 
Brusque e Guabiruba/SC. 

 

1.2. CURSO: Psicologia 

 

1.3. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) /PROPONENTE 

1.3.1. NOME: Profª. Luzia de Miranda Meurer/ Cleiton Zirke/ Isabel Rengel 

1.3.2. TITULAÇÃO: 
Mestre/ Bacharel em Administração e acadêmico de Psicologia/ Acadêmica do Curso de 
Psicologia 

1.3.3. E-MAIL: cleitonzirke7@gmail.com 

1.3.4. ENDEREÇO E TELEFONE Rua DJ 008, 111 Brusque/SC  47-8401-2121 

1.3.5. EXPERIÊNCIA ACADÊMICA 
Docência e orientação de pesquisas e estágios básicos e específicos no Curso de 
Psicologia. 

 

1.4.  COPARTÍCIPES (PARCEIROS) 

Apoio:  Patrocínio: 

 
2. CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO 
 

2.1. ÁREA TEMÁTICA: 

(   ) Comunicação                                                             (  ) Cultura 
(   ) Direitos Humanos e Justiça                                       (   ) Educação 
(   ) Meio Ambiente e Sustentabilidade                            (   ) Saúde 
(   ) Tecnologia e Produção                                              (   ) Negócios e Empreendedorismo 
( x ) Trabalho                                                                     (   ) Ética e Cidadania 
(   ) Inclusão Social                                                           (   ) Responsabilidade Social                                             
(   ) Outra:  

 

2.1. A AÇÃO DE EXTENSÃO ESTÁ PREVISTA NO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO: 

( x  ) Sim                                                                (   ) Não 

 

2.2. ABRANGÊNCIA: 

(   ) Local ( x ) Regional                                  (    ) Internacional 

 

2.3. CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO: 
 

2.3.1. QUANTO AO PRAZO DE OPERACIONALIZAÇÃO: 

(  x ) Ocasional (  ) Permanente 
 

2.3.2 QUANTO A ESTRUTURAÇÃO DA  AÇÃO DESENVOLVIDA: 

(   ) Programa (x ) Projeto (   ) Curso (   ) Evento (  ) Publicações e Outras 

  (   ) De Iniciação (   ) Congresso (   ) Livro 

  (   ) De Atualização (   ) Seminário (   ) Anais 

  
(   ) Treinamento e Qualificação 
Profissional 

(   ) Ciclo de 
Debates (   ) Capítulo de Livro 

   (   ) Exposição (   ) Artigo 

   (   ) Espetáculo (   ) Comunicação 

   
(   ) Evento 
Esportivo (   ) Manual 

   (   ) Festival (   ) Jornal 

   
(   ) Campanha 
(   ) Palestras (   ) Revista 

   (   ) Outros (   ) Relatório Técnico 

    (   ) Produto Audiovisual 

    (   ) Jogo Educativo 
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(   ) Aplicativo para 
Computador 

    (   ) Produto Artístico 

    (   ) Outros 

(   ) Prestação de Serviços 

 
 

2.4. MODALIDADE: 

( x  ) Presencial (   ) Semipresencial (   ) Virtual ou a Distância 
 
3. DESCRIÇÃO DA AÇÃO 
Descrever, nos itens a seguir, todas as informações necessárias para o desencadeamento da ação. 
 
 

3.1. JUSTIFICATIVA (descrever): 

 

O levantamento das características das pessoas que compõem uma determinada categoria profissional, 

atuante em um espaço geográfico delimitado, oferece um panorama geral de suas possibilidades de atuação e 

intervenção no meio no qual está inserida. A delimitação geográfica visa respeitar as condições sociais, históricas e 

culturais da região de pesquisa, e levantar suas carências e pontos fortes em relação às demandas requeridas da 

categoria profissional. A identificação do perfil dos psicólogos atuantes nas cidades de Brusque, Guabiruba e Botuverá 

poderá fornecer subsídios para o planejamento de ações que visem eliminar ou minimizar carências presentes nos 

contextos de atuação do psicólogo. Poderá também subsidiar políticas públicas coerentes nas quais os profissionais 

disponíveis sejam alocados de acordo com as necessidades regionais, bem como nortear a oferta de cursos de pós-

graduação, seja em nível de especialização ou formação, de acordo com o contexto profissional específico da região 

de Brusque. O ineditismo de trabalhos com a finalidade deste projeto justifica sua realização. Não há conhecimento de 

que exista trabalho semelhante já realizado na região alvo de pesquisa. Na busca em bases de dados científicos (Scielo, 

BVS-Psi), utilizando-se os descritores perfil/profissional/psicólogo, foi encontrado apenas um artigo que se propôs a 

estudar o assunto em questão sob a mesma perspectiva. 

 

 

3.2. PALAVRAS-CHAVE: 

1) 
Perfil Profissional do 
Psicólogo 2)Psicologia   3)Atuação do psicólogo 

 

3.3. OBJETIVO GERAL: 

Caracterizar o perfil profissional dos psicólogos que atuam nas cidades de Botuverá, Brusque e Guabiruba/SC. 

 

3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Reconhecer quem são os psicólogos atuantes nas cidades de Brusque, Guabiruba e Botuverá/SC. 

2. Identificar o histórico de formação profissional desses psicólogos. 

3. Descrever as variáveis demográficas, campos de atuação e abordagem teórica utilizada por esses psicólogos. 

4. Verificar as aspirações quanto a sua profissão. 
 

 

3.5. PÚBLICO ALVO:  

3.5.1. NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 100 

3.5.2. NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 200 

 

3.6. PERÍODO, CARGA HORÁRIA E LOCAL DE REALIZAÇÃO 
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3.6.1. DATA DE INÍCIO: 04/2016 

3.6.2. DATA DE TÉRMINO: 04/2017 

3.6.3. CARGA HORÁRIA TOTAL: 

110 horas – 4 horas orientação para elaboração do projeto; 8 horas para visitas aos 
órgãos; 4 horas para consolidação da listagem de contatos; 4 horas semanais para 
contato com os sujeitos participantes da pesquisa e acompanhamento das respostas 
nos questionários online, 17 semanas – totalizando 68 horas; 18 horas para análise 
dos resultados e elaboração do relatório final; 8 horas dedicadas à organização do 
evento para apresentação dos resultados obtidos pela pesquisa. 

3.6.4. LOCAL: Brusque 

 

3.9. METODOLOGIA: 

 Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, com a utilização da técnica de levantamento de 
dados. Os sujeitos da pesquisa serão os psicólogos atuantes em Brusque, Guabiruba e Botuverá. A definição dos 
profissionais participantes da pesquisa será realizada mediante consulta à listagem disponível no site do CRP 12, à 
listagem disponibilizada pelos planos de Saúde Unimed e SC Saúde, consulta à secretaria municipal de saúde dos 
municípios acima mencionados. A coleta de dados será realizada com questionário online. O questionário conterá os 
campos: sexo, idade, estado civil, instituição de formação, tempo de formação, pós-graduações realizadas, abordagem 
teórica utilizada, campos de atuação profissional, jornada de trabalho semanal, perspectivas quanto ao futuro 
profissional. 

A primeira etapa será o levantamento dos nomes e contatos dos psicólogos junto aos órgãos CRP 12, Unimed, 
SC Saúde e Secretarias de Saúde. O levantamento será efetuado com visita aos respectivos órgãos, após agendamento 
de horário e apresentação do projeto de pesquisa. Será consolidada uma listagem única, visando eliminar duplicidades 
e inconsistências dentre os nomes dos profissionais disponibilizados pelos órgãos. O contato com os profissionais para o 
convite de participação na pesquisa será efetuado de acordo com os dados fornecidos: prioritariamente por e-mail 
contendo o link para preenchimento do questionário online; por telefone, com a solicitação de email para envio do link; 
por telefone, com preenchimento pelo pesquisador durante o contato; em visita pessoal, diante do insucesso das 
alternativas anteriores. O questionário estará disponível para preenchimento por 60 dias.  

A análise dos dados será quantitativa e comparativa. Será apresentado o perfil dos profissionais atuantes nas 
cidades de Brusque, Guabiruba e Botuverá, com relação a características pessoais, formação e atuação profissional e 
perspectivas percebidas por esses psicólogos quanto à sua profissão. Será apresentada a coerência destes resultados 
com trabalhos já realizados na área: Bastos, Gondim (2010) e Monteiro et al. (2014). Serão elaborados gráficos e tabelas 
a fim de facilitar a visualização dos resultados alcançados. 

Destaca-se que não há riscos aos participantes da pesquisa. Os dados gerados serão anônimos, e serão 
utilizados exclusivamente para fins de pesquisa. O participante não será obrigado a responder todas as perguntas do 
questionário. Os resultados gerados irão compor um perfil coletivo dos profissionais atuantes na região alvo de pesquisa, 
não serão expostas informações individualizadas, preservando o sigilo da amostra de participantes.  

 

3.10. CRONOGRAMA: 

05/2016 - Aprovação no Comitê de Ética. 
06/2016 - Contato com os órgãos: CRP 12, Unimed, SC Saúde e Secretarias Municipais de Saúde. 
06/2016 - Visita aos órgãos para apresentação do projeto e solicitação da listagem de psicólogos. 
06/2016 - Consolidação da listagem de contatos disponibilizados pelos órgãos. 
07 e 08/2016 - Contato com os profissionais candidatos a participarem da pesquisa.  
09/2016 - Envio do link para preenchimento do questionário online. 
09 e 10/2016 - Acompanhamento dos questionários preenchidos e resultados parciais. 
11/2016 - Seleção dos questionários válidos. 
12/2016 - Análise comparativa e quantitativa dos dados. 02/2017 – Evento de 
apresentação dos resultados. 
Após 04/2017 – Elaboração e publicação de artigo em periódico científico. 

 

3.11. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS: 

1. Acesso à internet. 

2. Disponibilização de linha telefônica. 

3. Ajuda de custo com combustível (R$ 50,00). 

4. Espaço no anfiteatro da Clínica Escola e Serviços de Psicologia (CESP). 

5. Coquetel para evento de apresentação de resultados. 

 

3.12. CERTIFICAÇÃO: 

Unifebe 

 

3.13. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO: 

Professora Orientadora e Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão da Unifebe (Proppex). 
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