
 

ATA DE REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO BACHARELADO EM 

PSICOLOGIA 

PAUTA 

 Reconhecimento do curso; 
 8º CONINFA; 
 Centro Universitário. 

 

 
No dia 06 de novembro de 2019, às nove horas, na Faculdade Sete de Setembro-FASETE, reuniu-se a 

coordenadora Ana Patrícia de Souza Amaral e o Núcleo Docente Estruturante – NDE Dandara Barbosa 

Palhano, Elisângela Lima Araújo, Larissa Raposo Diniz, esteve presente a coordenadora da Clínica Escola 

Gleci Mar Machado de Lima. CENTRO UNIVERSITÁRIO: A reunião iniciou com a coordenadora do curso 

Ana Patrícia informando a todos os presentes que no final de outubro foi publicada portaria referente a 

mudança da Faculdade Sete de Setembro para o Centro Universitário do Rio São Francisco – UNIRIOS, fato 

que foi comemorado pelos presentes. 8º CONINFA: No período de 21 a 25 de outubro de 2019 ocorreu o 

congresso interdisciplinar da FASETE, agora UNIRIOS, cujos minicursos foram parabenizados pelo corpo 

discente, as professoras ressaltaram a importância da realização de tal evento na região e o sucesso do 

número de inscritos que foi o maior número entre todos os CONINFA já realizados. RECONHECIMENTO 

DO CURSO: A coordenadora Ana Patrícia informou a todos que no dia 25 de outubro foi comunicada a 

visita dos avaliadores do MEC para o reconhecimento do curso de Psicologia, cuja agenda foi informada 

no dia 28 de outubro. A visita ocorrerá no período de 27 a 30 de novembro e será realizada pelos 

avaliadores Professor Me. Andris Alvares Wasser Pintor e Professora Dra. Lucimar Aparecida Garcia 

Coneglian. 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, seis de 

novembro de dois mil e dezenove. 
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