
 

   
     

 
 

 

 

 
 

 

ATA DE REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO BACHARELADO EM 

PSICOLOGIA 

PAUTA 

 Planejamento de ações do curso; 

 Calendário Pedagógico; 

 Palestras; 

 Cursos de extensão; 

 Eventos; 

 Documentos de estágio; 

 Monitoria; 

 Disciplinas. 
 

No dia 22 de fevereiro de 2018, às oito horas e trinta minutos, na Faculdade Sete de Setembro, na sala do 

Comitê de Ética e Pesquisa, reuniu-se a Coordenadora do Curso, Professora Ana Patrícia de Souza Amaral, 

as professoras Elisângela Lima Araújo, Larissa Raposo Diniz e Silvana Maria de Santana (NDE), bem como 

as professoras Franciane Fonseca Teixeira Silva e Marcelli Roberto Rodrigues, membros do corpo docente. 

Após justificar a convocação da reunião, iniciou-se a pauta. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO CURSO: A 

coordenadora Ana Patrícia apresentou o planejamento das ações do Curso de Psicologia para o ano cor-

rente, segue em anexo; CALENDÁRIO PEDAGÓGICO: A coordenadora, o NDE e as professoras presentes 

discutiram sobre as propostas do calendário pedagógico referente ao ano em curso. PALESTRAS: A coor-

denadora Ana Patrícia informou sobre a realização de palestra interdisciplinar com o Curso de Direito 

sobre Psicologia e Meio Ambiente no mês de março, com o tema: Um diálogo sobre o Meio Ambiente, 

todos os presentes concordaram com a realização da palestra e comentaram a relevância deste tema. 

Além disso, a coordenadora também informou sobre a realização de mais uma palestra interdisciplinar 

com o Curso de Direito sobre Política no Campo das Relações Étnico-Raciais, também no mês de março, 

outro tema também considerado relevante pelos presentes. CURSOS DE EXTENSÃO: Foi proposto pela 

coordenadora a realização de cursos de extensão sobre Psicomotricidade, Análise Bioenergética, Psico-

drama e Relações Humanas, os professores presentes comentaram que os dois primeiros citados foram 

muito bem avaliados pelos alunos e pela sociedade. A coordenadora apresentou ao NDE propostas de 

cursos de extensão com foco no mercado de trabalho/empregabilidade e orientação profissional. Para 



 

   
     

 
 

 

 

 
 

estes projetos foi sugerido os nomes dos professores Epitácio Nunes de Souza Neto, Franciane Teixeira e 

Marcelli Rodrigues. EVENTOS: Dando continuidade, foram pensadas as propostas dos eventos do segundo 

semestre, sendo estes o II Meeting de Psicologia e o II Café, Conversas e Psicologia, para o qual um dos 

nomes cotados como palestrante foi o da professora Ana Bock. DOCUMENTOS DE ESTÁGIO: Foi definido 

nesta reunião as nomenclaturas dos formulários dos estágios de núcleo básico e específicos, referentes 

ao curso de Psicologia, ficando responsáveis pelos termos de compromisso a professora Elisângela Lima 

Araújo e pelos acompanhamentos e desenvolvimento, por todos os procedimentos, cronograma e super-

visões a coordenadora Ana Patrícia Amaral e a professora Marcelli Rodrigues. Na sequência, os professo-

res trouxeram preocupações referentes ao ENADE – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, 

desta feita, foram disponibilizadas ao corpo docente as provas no modelo ENADE para que os professores 

comecem a trabalhar com os alunos as questões do exame. Realizou-se um levantamento de todas as 

provas no período de 2006 a 2015, para construção do banco de questões. MONITORIA: Houve uma dis-

cussão sobre a pertinência da monitoria da disciplina de Saúde Mental I ser ofertada e o NDE aprova nesta 

reunião a importância da mesma. DISCIPLINAS: Para finalizar, foi sugerida a inclusão das disciplinas opta-

tivas Psicologia e Empreendedorismo e Psicologia Hospitalar.  Nada mais a tratar, a presidente do NDE, 

Profa. Ana Patrícia de Souza Amaral, coordenadora do Curso de Psicologia, Bacharelado, modalidade pre-

sencial, deu por encerrada 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, vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezoito. 

_____________________________________________________________________________________
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ANEXO 

PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO CURSO DE PSICOLOGIA – 2018 

ATIVIDADES DESCRIÇÃO PERÍODO STATUS 

 

Palestras 

Palestra interdisciplinar - Direito e Psicologia e Meio Ambiente 

Tema: Um diálogo sobre o Meio Ambiente 

 

Palestra interdisciplinar - Direito e Psicologia: Política no Campo 

das Relações Étnico-Raciais 

 

 

Março 

Realizado 

 

 

Não rea-

lizado 

 

Eventos 

II Meeting de Psicologia  

 

 II Café, Conversas e Psicologia 

Setembro 

 

a definir 

Realizado 

 

Não rea-

lizado 

 

Cursos de 

Extensão 

Psicomotricidade Fevereiro Realizado 

 

Análise Bioenergética Março Realizado 

Psicodrama Abril Realizado 

 

Relações Humanas 

 

Maio 

Não rea-

lizado 

 

 


