
 

   
     

 
 

 

 

 
 

 

ATA DE REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO BACHARELADO EM 

PSICOLOGIA 

PAUTA 

 Instrumento de Avaliação MEC; 

 Aquisição de livros – acervo biblioteca; 

 Apresentação de formulários; 

 Apresentação de critérios de termos de estágio; 

 Cronograma de atividades do curso para 2018; 

 Clínica Escola de Psicologia. 
 

No dia 8 de novembro de 2017 às nove horas e trinta minutos na Faculdade Sete de Setembro foi dado 

início à reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Bacharelado em Psicologia, na sala da 

coordenação do Curso de Psicologia. Estiveram presentes a Coordenadora do Curso, Professora Ana Pa-

trícia de Souza Amaral, a bibliotecária Samira Lopes Alves Pinto e os membros do NDE, professoras Eli-

sângela Lima Araújo e Silvana Maria de Santana.  Após justificar a convocação, iniciou-se a reunião. INS-

TRUMENTO DE AVALIAÇÃO MEC: A coordenadora Ana Patrícia, trouxe ao conhecimento de todos a pu-

blicação em outubro de 2017 do Novo Instrumento de Avaliação de cursos de graduação Presencial e a 

distância para Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento, que apresenta atualizações nos instru-

mentos avaliativos que ocorreram em decorrência de mudanças na legislação e do aperfeiçoamento de 

procedimentos a partir da publicação deste Instrumento a coordenadora sugeriu que as ATAS de reuniões 

do NDE passassem a ser registradas em novo livro de ATAS, fato que foi aprovado por todos os presentes; 

AQUISIÇÃO DE LIVROS: A bibliotecária Samira Pinto explicou que em julho de 2017 a FASETE firmou con-

trato com duas bases de dados, sendo a EBSCO e a biblioteca Pearson, ela salientou que este fato possi-

bilita a utilização de e-books, artigos e periódicos como material a acrescentar em sala de aula, os mem-

bros do NDE concordaram e salientaram o fato de que isto facilita o acesso dos estudantes ao acervo. A 

bibliotecária reforçou que esta contratação atende à Política Institucional de Aquisição, expansão e atua-

lização do acervo e formas de sua operacionalização, ela também apresentou o relatório de aquisição de 

livros voltados à Avaliação Psicológica que ocorreu no mês de outubro, explicando que o cadastro dos 

livros é do acervo bibliotecário, contudo, eles permanecem disponíveis para uso em sala de aula específica 

da disciplina de Técnicas de Avaliação Psicológica. APRESENTAÇÃO DE FORMULÁRIOS: o professor Thiago 



 

   
     

 
 

 

 

 
 

Cavalcante Lima apresentou os formulários de estágios/tabelas; e a professora Larissa Raposo Diniz apre-

sentou os formulários para aulas práticas, todos foram aprovados. APRESENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DO 

TERMO DE ESTÁGIO: a coordenadora Ana Patrícia apresentou os critérios dos termos de estágio que fo-

ram aprovados. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CURSO PARA 2018: Foi apresentado pela coordena-

dora e discutido pelos professores presentes o cronograma de atividades do curso de Psicologia para dois 

mil e dezoito, sendo as propostas para o primeiro semestre: Monitoria, Grupo de Pesquisa, Grupo de 

Estudo, Cursos de Extensão nos meses de fevereiro, março, abril e maio, I Corrida de Psicologia e Saúde 

Mental e para o Segundo semestre: II Café, Conversas e Psicologia no Dia do Psicólogo e II Meeting de 

Psicologia no mês de outubro. CLÍNICA ESCOLA DE PSICOLOGIA: Para finalizar, apresentou-se ao NDE o 

nome do professor que coordenará a o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) – Clínica Escola de Psicologia, 

Professor Epitácio Nunes de Souza Neto.  Nada mais a tratar, a presidente do NDE, Profa. Ana Patrícia de 

Souza Amaral, coordenadora do Curso de Psicologia, Bacharelado, modalidade presencial, deu por encer-

rada a reunião, e eu Ana Patrícia de Souza Amaral, a secretária desta reunião, no uso das atribuições 

regimentais e constantes do regulamento do NDE, lavrei a presente ata que foi lida e aprovada por todos. 

Paulo Afonso, oito de novembro de dois mil e dezessete. 
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