
 

   
     

 
 

 

 

 
 

 

ATA DE REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO BACHARELADO EM 

PSICOLOGIA 

PAUTA 

 Instrumento Avaliação MEC; 

 PPC; 

 Enade; 

 Disciplinas; 
 

No dia 28 de março de 2018, às oito horas e trinta minutos, na Faculdade Sete de Setembro, na sala do 

Comitê de Ética em Pesquisa, reuniu-se a Coordenadora do Curso de Psicologia, professora Ana Patrícia 

de Souza Amaral, os membros do NDE - Núcleo Docente Estruturante, professores Larissa Raposo Diniz, 

Silvana Maria de Santana e Thiago Cavalcante Lima e a Assessora Acadêmica, Josmarina Maria Dantas 

Cavalcante. Após justificar a convocação da reunião, deu-se início a pauta. INSTRUMENTO AVALIAÇÃO 

MEC: Inicialmente, foram discutidos vários itens sobre o Novo Instrumento de Avaliação de cursos de 

graduação Presencial e a distância para Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento. A Assessora 

Acadêmica Josmarina apresentou aos membros do NDE a sua importância para o curso, as responsabili-

dades e implicações das suas decisões. PPC: Foi exposto pela coordenadora Ana Patrícia Amaral a impor-

tância da participação de todos os membros do NDE na reconstrução do PPC - Projeto Pedagógico do 

Curso de Psicologia, o compromisso e a importância do trabalho em equipe e do envolvimento dos pro-

fessores nos Planos de Aprendizagem. O professor Thiago Cavalcante ficou responsável por redigir um e-

mail contextualizando a demanda do NDE e solicitando aos professores o envio, até o dia vinte de abril, 

dos Planos de Aprendizagem (nova designação para os planos de curso), sendo estes desenvolvidos por 

competências. Para tratar sobre os Planos de Aprendizagem serão agendadas reuniões com todo o corpo 

docente para os dias trinta de abril e três de maio. Também será solicitada a criação do e-mail ndepsico-

logia@fasete.edu.br para tratar de assuntos específicos do NDE e do curso. ENADE: Na sequência, foram 

expostas as DCN’s - Diretrizes Curriculares Nacionais do ENADE e do MEC. As mesmas serão entregues a 

cada membro do NDE para leitura e apropriação para os próximos encontros, além disso, foi decidido que 

as avaliações da primeira etapa do semestre corrente terão uma questão modelo ENADE, conforme acor-



 

   
     

 
 

 

 

 
 

dado em reunião anterior por este núcleo, ressaltando sempre a importância do processo de aprendiza-

gem do aluno, sua preparação para um mercado de trabalho competitivo e o desenvolvimento de suas 

competências. DISCIPLINAS: Dando continuidade, o NDE discutiu a proposta de inclusão de pré-requisitos 

na Grade 2 a partir do próximo semestre, contudo, após extensa discussão, propondo a manutenção da 

flexibilidade do currículo, apenas os pré-requisitos já existentes foram mantidos. Em seguida, abriu-se o 

debate para a disciplina de Teorias da Personalidade tornar-se obrigatória, devido à sua importância e 

pertinência para o Curso de Psicologia. Os membros do NDE aprovaram a proposta. Entrou-se em discus-

são sobre a nomenclatura da disciplina Psicologia e Pessoas com Necessidades Especiais para a possibili-

dade de mudança para Pessoas com Deficiência conforme a lei. Além disso, foi discutido sobre a inclusão 

de uma disciplina nomeada Tópicos Especiais voltada ao desenvolvimento de projetos interdisciplinares 

nos períodos finais do curso. Sua construção está em andamento e em breve será novamente levada à 

reunião para definição dos conteúdos que serão trabalhados com os discentes. Nada mais a tratar, a pre-

sidente do NDE, Profa. Ana Patrícia de Souza Amaral, coordenadora do Curso de Psicologia, Bacharelado, 

modalidade presencial, 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 oito de março de dois mil e dezoito. 
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