
 

   
     

 
 

 

 

 
 

 

ATA DE REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO BACHARELADO EM 

PSICOLOGIA 

PAUTA 

 Regulamento TCC; 

 Membro NDE; 

 Reconhecimento do curso. 
 

No dia 30 de agosto de 2018, às oito horas, 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. 

REGULAMENTO TCC: A professora Larissa Raposo propôs aos presentes que fossem feitas as seguintes 

alterações no Regulamento do Trabalho de Conclusão do Curso de Psicologia, documento integrante do 

Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia e que se encontra em revisão para o Reconhecimento do Curso 

pelo Ministério da Educação: primeiro, que no Capítulo I - Disposições Preliminares do Trabalho de Con-

clusão de Curso, Art. 1º, §6º -, o TCC, em sua versão final, possa ter como formato um trabalho monográ-

fico, ou um artigo acadêmico, ou um relatório analítico derivado da experiência de estágio do(a) estu-

dante; segundo, que no Capítulo VII – da Composição e Procedimentos da Banca Examinadora do TCC II, 

Art. 12º, item III - , o terceiro integrante titular possa ser outro professor da FASETE, ou professor convi-

dado de outra instituição de ensino superior, ou profissional não docente que tenha experiência reconhe-

cida na área temática escolhida para a elaboração do TCC do aluno. MEMBRO NDE: Devido à solicitação 

de saída do NDE por parte do Professor Thiago Cavalcante Lima, os membros do NDE sugeriram a entrada 

do professor Rafaell Batista Pereira, devido à sua experiência e contribuição interdisciplinar nesta insti-

tuição, fato que foi acatado e aprovado por todos os presentes, sendo, a partir desta data o NDE composto 

pelos membros: 1. Ana Patrícia de Souza Amaral (Presidente); 2. Elisângela Lima Araújo (membro); 3. 

Larissa Raposo Diniz (membro); 4. Rafaell Batista Pereira (membro); e 5. Silvana Maria de Santana (mem-

bro). RECONHECIMENTO DE CURSO: No período de 01 a 29 de agosto de 2018 deu-se início à agenda para 

reconhecimento de curso, neste interim foi realizado o cadastro da solicitação de reconhecimento no dia 

16 de agosto de 2018 tendo sido enviadas ao Procurador Institucional as informações necessárias. Nada 



 

   
     

 
 

 

 

 
 

mais a tratar, a presidente do NDE, Profa. Ana Patrícia de Souza Amaral, coordenadora do Curso de Psi-

cologia, 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, trinta de agosto de dois mil e 

dezoito. 
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