
 

   
     

 
 

 

 

 
 

 

ATA DE REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO BACHARELADO EM 

PSICOLOGIA 

PAUTA 

 PPC; 

 Clínica Escola. 
 

No dia 30 de maio de 2018, às oito horas e trinta minutos, na Faculdade Sete de Setembro, na sala da 

Coordenação do Curso de Psicologia, reuniram-se a Coordenadora do Curso de Psicologia, professora Ana 

Patrícia de Souza Amaral, os membros do NDE - Núcleo Docente Estruturante, professoras Elisângela Lima 

Araújo, Larissa Raposo Diniz e Silvana Maria de Santana. Após justificar a convocação da reunião, deu-se 

início a pauta. PCC: O primeiro tópico esteve relacionado ao processo de reconstrução do PPC - Projeto 

Pedagógico do Curso de Psicologia, especificamente às alterações nas ementas das seguintes disciplinas: 

Diversidade e Relações étnico-raciais, Psicologia do Esporte e Atividade Física, Psicologia Familiar, Direitos 

Humanos. CLÍNICA ESCOLA: Em seguida, foi exposta a necessidade de indicar profissional para coordenar 

a Clínica Escola de Psicologia da Faculdade Sete de Setembro que, no momento, encontra-se em constru-

ção, tendo em vista que o professor anteriormente indicado não poderá assumir esta função. Foram dis-

cutidas as competências necessárias para o referido cargo, ficando determinado que, para a coordenação, 

é necessário que o profissional seja da área de Psicologia, que possua pós-graduação em psicologia ou 

área afim; que esteja devidamente registrado no conselho de classe; que tenha domínio tanto dos pro-

cessos acadêmicos como administrativos; que tenha habilidades em atendimento e relacionamento in-

terpessoal; que possa responder tecnicamente pela clínica, acompanhar e direcionar as atividades, gerir 

processos e pessoas e que trabalhe conjuntamente com a coordenação do curso e a direção da faculdade. 

Diante do exposto, ficou decidido pela indicação da professora Gleci Mar Machado de Lima, integrante 

do quadro de docentes do curso de psicologia e que, além de estar dentro do perfil acima descrito, ainda 

dispõe de mais de 15 anos de experiência em atuação clínica, tendo-se mostrado proativa e com boas 

habilidades interpessoais e de relacionamento entre os colegas. 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, trinta de maio de dois mil e dezoito. 
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