
 

ATA DE REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO BACHARELADO EM 

PSICOLOGIA 

PAUTA: 

 Relatório de análise da adequação dos docentes do curso de psicologia. 
 

 
No dia 14 de agosto de 2019, às nove horas, na Faculdade Sete de Setembro-FASETE, reuniu-se a 

coordenadora Ana Patrícia de Souza Amaral, o Núcleo Docente Estruturante – NDE Elisângela Lima Araújo, 

Larissa Raposo Diniz e Dandara Barbosa Palhano. Após justificar a convocação, deu-se início a reunião. 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DOS DOCENTES DO CURSO DE PSICOLOGIA: A coordenadora Ana 

Patrícia apresentou aos presentes o formulário de análise docente e registrou em um relatório 

informações relacionadas às titulações, experiência profissional, experiência docente e regime de 

trabalho dos docentes do curso de Bacharelado de Psicologia, de forma que atendam às necessidades do 

PPC, além disso que fomentem o desenvolvimento de competências para o egresso conforme o perfil 

pretendido. Todos aprovaram a metodologia por unanimidade, ficando o formulário apresentado em 

ANEXO oficializado para estas análises. Desta forma considerou-se como atributos necessários ao corpo 

docente: a composição de um percentual de docentes com titulação stricto sensu que possibilite o 

desenvolvimento com excelência do futuro psicólogo; a disponibilidade para cumprir regime de trabalho 

compatível com o atendimento das demandas do curso; possuir experiência profissional que garanta seu 

excelente desempenho em sala de aula e contribuição para formação do aluno. Para a qualidade mínima 

consideraram-se os percentuais de 25% de doutores, 60% de mestres e 15% de especialistas. A professora 

Dandara observou que o corpo docente atual do curso supera os percentuais de qualidade definidos pelo 

NDE. 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, catorze de 

agosto de dois mil e dezenove. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



 

ANEXO 

 

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DOCENTE 

AVALIAÇÃO DO DOCENTE 

(documentação descritiva sobre as atribuições individuais dos professores e estudos do NDE) 

NOME:  

TITULAÇÃO:  

REGIME DE TRABALHO:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL:  

CARGA HORARIA DISCIPLINA:  

CARGA HORÁRIA OUTRAS 

ATIVIDADES 

 

Quais  

PARTICIPAÇÃO EM 

COLEGIADO/NDE 

 

 

Considerações (NDE):_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

RESUMO LATTES UNIDADE E EMENTA PERFIL DO EGRESSO 

   

Conclusão (NDE): 

   

 Análise NDE ___/___/___ Presidente NDE 

 

 


