
 

   
     

 
 

 

 

 
 

 

ATA DE REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO BACHARELADO EM 

PSICOLOGIA 

PAUTA 

 PPC. 
 

No dia 05 de fevereiro de 2019, 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, as professoras Elisângela 

Lima Araújo, Larissa Raposo Diniz e Rafaell Batista Pereira. Após justificar a convocação da reunião, deu-

se início a pauta. PPC: Tratou-se sobre a revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia, ficando 

decidido algumas alterações na matriz curricular:  mudou-se os nomes de algumas disciplinas, no 1º perí-

odo a disciplina de Neuroanatomia aplicada à Psicologia passou-se a se chamar Neuroanatomia e Neuro-

fisiologia; a disciplina de Pesquisa em Psicologia I passou-se a se chamar Metodologia do Trabalho Cien-

tífico; no 2º período a disciplina de Psicomotricidade que era optativa, tornou-se obrigatória permane-

cendo com a carga horária de 40 horas; no 3º período a disciplina de Psicologia Familiar que era optativa, 

tornou-se obrigatória permanecendo com a carga horária de 40 horas; no 4º período a disciplina de Psi-

cologia e Inclusão Social que era optativa, tornou-se obrigatória permanecendo com a carga horária de 

40 horas; no 5º período a disciplina Teorias da Personalidade que era optativa e tornou-se obrigatória, 

passando de 40 para 60 horas, para isso foi necessário reduzir 20 horas da disciplina Psicologia e Pessoas 

com Necessidades Especiais que antes era de 60 horas e passou a ser 40 horas, havendo também modifi-

cação no nome da disciplina  de Psicologia e Pessoas com Necessidades Especiais para Psicologia e Pessoas 

com Deficiência; no 6º período foi inserida a disciplina de Teoria Cognitiva Comportamental com carga 

horária de 40 horas; no 7º período a disciplina de Fundamentos da Psicologia da Saúde passou-se a ser 

chamada Psicologia e Saúde Coletiva; na 10º ATA do NDE realizada em 28 de março de 2018 foi proposto 

a disciplina de Tópicos Especiais, a professora Elisângela Lima sugere a mudança no nome da disciplina 

para Tópicos Integradores e a inclusão desta disciplina  é no  8º, 9º e 10º período com carga horária de 

40 horas, sendo assim retificamos a informação contida na ATA de 28 de março de 2018; no 8º período a 

disciplina de Pesquisa em Psicologia II passa a ser chamada de Métodos e Técnicas de Pesquisa. Com 



 

   
     

 
 

 

 

 
 

relação as disciplinas optativas, estas também tiveram mudanças em suas ofertas e nomenclaturas. A 

disciplina de Psicologia do Esporte e Atividade Física foi renomeada para Psicologia do Esporte e Exercício 

Físico; a disciplina de Psicologia e Empreendedorismo foi acrescida a palavra Inovação, ficando nomeada 

Psicologia, Empreendedorismo e Inovação; devido as alterações, o número de disciplinas optativas do 

currículo do curso estabeleceu-se em 10 disciplinas, sendo estas ofertadas no 6º e 7º período do curso. 

Nada mais a tratar, a presidente 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, cinco de fevereiro de dois mil 

e dezenove. 
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