ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURSO DE
PSICOLOGIA
PAUTA:
 Metas e conquistas do curso;
 Estágio de Núcleo Básico I e II;
 Atividades interdisciplinares;
 Novo membro do NDE;
 Trabalho de Conclusão de Curso;
 Palestra – Dia do Psicólogo e CONINFA;
 Membros do conselho;
 Apresentação da Clínica Escola.

No dia 11 de julho de 2019 as 13 horas, na sala B-202 na Faculdade Sete de Setembro FASETE estiveram presentes a coordenadora do curso de psicologia Ana Patrícia
Amaral e os docentes: Elisângela Lima Araújo, Dandara Barbosa Palhano, Felipe
Ricardo Pereira Vasconcelos, Larissa Raposo Diniz; Marcelli Roberto Rodrigues, Gleci
Mar Machado de Lima, Gilclecia Oliveira Lourenço, Franciane Fonseca Teixeira Silva,
Francisco Santos Pereira Júnior, Idenise Naiara Lima Soares, Kátia Cilene da Silva Felix e
Rafaell Batista Pereira. A reunião inicia com a coordenadora do curso dando boas
vindas a equipe. Em seguida foram apresentados os projetos em andamento do curso
e as futuras ações que serão desenvolvidas para o semestre de 2019.2, como Dia do
Psicólogo, Ações para o mês de Setembro Amarelo e CONINFA. Foi apresentado o
grupo de professores e alunos que têm participado de congressos nacionais e
internacionais, junto ao grupo de pesquisa e trabalhos acadêmicos que se estendeu
em projetos na disciplina de Medidas em Psicologia. As professoras responsáveis pelas
disciplinas de Estágio de Núcleo Básico I e II apresentaram a estrutura das disciplinas e
as parcerias existentes que possibilitam a vivência múltipla dos estudantes em
experienciar diversas áreas da psicologia, como: saúde, social, organizacional, escolar,
trânsito e jurídica. Na ocasião, a coordenadora parabenizou as professoras por
fortalecer as parcerias já estabelecidas e o desenvolvimento das competências

articulando sempre a teoria com a prática. A mesma também informou que é preciso
fortalecer o desenvolvimento de atividades interdisciplinares, estas atividades
proporcionam aos alunos uma visão sistêmica, mais integrada frente as situações
problemas quando os alunos estiverem no mercado de trabalho. Na ocasião, foi
esclarecido os procedimentos administrativos/ acadêmicos para o êxito da realização
das atividades. A coordenadora ressalta a importância de os professores participarem
das reuniões do conselho de curso, as decisões para o curso serem tomadas em
conjunto, fazer uma gestão participativa, as sugestões, elogios e/ou críticas serem
pensadas por todos que constroem o curso de Psicologia da FASETE. Em continuidade
da pauta, a professora Dandara Palhano é apresentada como novo membro do NDE
em substituição da professora Silvana Santana. A coordenadora nos informa que o TCC
dos alunos será uma monografia como ocorre em todos os demais cursos da FASETE.
Em comum acordo com os participantes desta reunião, fica decido que em agosto
teremos uma palestra online com um profissional externo em homenagem ao Dia do
Psicólogo promovendo a articulação entre Psicologia e tecnologia. Temos votação para
os novos membros do Conselho de curso, são eleitos: Presidente: Ana Patrícia Amaral;
membros: Dandara Barbosa Palhano, Francisco Santos Pereira Júnior, Felipe Ricardo
Pereira Vasconcelos, Gilclecia Oliveira Lourenço e Marcelli Roberto Rodrigues, como
secretária permanece a técnica administrativa Claudiane Xavier de Carvalho e o
discente escolhido Sanches Max Jesus Viana. Após a fala da coordenadora do curso, a
coordenadora da Clínica Escola Gleci nos mostra imagens da Clínica Escola em fase
final, apresenta os supervisores e esclarece qual é o papel do supervisor, além disso,
esclarece sobre formulários, relatórios e procedimentos internos. Nada mais havendo
em pauta, eu, Claudiane Xavier de Carvalho, encerro a reunião, tendo sido lavrada a
presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por mim, secretária do curso de
Psicologia desta reunião e pelos demais professores presentes na reunião. Paulo
Afonso, onze de julho de dois mil e dezenove.
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