ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE CURSO DE PSICOLOGIA
PAUTA:


Informações referente ao reconhecimento do curso;



Matriz de Competência;



Relatório de adequação bibliográfica

Em 12 de dezembro de 2018, às oito horas e trinta minutos, na Faculdade Sete de Setembro - FASETE,
na sala da Coordenação do Curso de Psicologia, reuniram-se a Coordenadora do Curso de Psicologia,
professora Ana Patrícia de Souza Amaral iniciou a reunião com as boas-vindas aos professores do
curso. Em conformidade com a convocação os trabalhos foram iniciados pela Presidente, Ana Patrícia
Amaral, informou o andamento do processo de reconhecimento do curso. Os presentes foram
atualizados sobre assuntos relacionados à avaliação, tais como o cronograma de preparação dos
detalhes para avaliação de reconhecimento do curso, andamento dos preparativos institucionais, PPC,
dados gerais da avaliação entre outros. A listagem de documentos aprovados, via ad referendum e
disponibilizados nesta seção, advindos do trabalho do NDE do curso, com e sem modificações constam
do anexo da presente ata, a coordenadora informou a todos os presentes que o protocolo do
reconhecimento foi registrado no dia 13 de setembro de 2018. MATRIZ POR COMPETÊNCIA: A Matriz
por Competência do Curso de Psicologia da Faculdade Sete de Setembro do curso de Bacharelado de
Psicologia da FASETE foi construída a partir dos seis eixos estruturantes da DCN’s de Psicologia
presente na Resolução N°5 de 15 de março de 2011. Destaca-se que a matriz por competência está
organizada por: período, eixos, disciplinas, competências e habilidades. RELATÓRIO DA ANÁLISE DE
ADEQUAÇÃO DA BIBLIOGRAFIA: Ficou decidido pela solicitação, junto à equipe de docentes do curso,
da análise de adequação e atualização da bibliografia constante nas ementas de todas as disciplinas
do curso. A solicitação para o acervo bibliográfico pode ser atualizado no período de maio e outubro
do ano corrente, periodicamente em razão de novas edições, ou para atualização dos temas objeto
de estudos, além de publicações destinadas a subsidiar projetos de pesquisa e extensão. Apresentouse, a necessidade de uso de acervo bibliográfico virtual (e-books) que complementa e proporciona
flexibilidade de acesso, pois as características atuais dos alunos tornam este item essencial a sua

formação. Sem mais a tratar, foi encerrada a reunião. Participaram da presente reunião os docentes
Elisângela Lima, Francisco Santos Pereira, Gleci Lima, Idenise Naiara, Larissa Raposo Diniz, Marcelli
Roberto Rodrigues e Rafaell Batista Pereira. Nada mais havendo em pauta, eu, Claudiane Xavier de
Carvalho, encerrei 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 membros do
Conselho. Paulo Afonso, doze de dezembro de dois mil e dezoito.
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ANEXO
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DO CURSO DE PSICOLOGIA

LISTAGEM DE DOCUMENTOS VOTADAS

1. Projeto Pedagógico do Curso
2. Regulamento de Atividades Complementares
3. Regulamento de Estágio Supervisionado
4. Formulários de Estágio de Núcleo Básico e Específico
5. Regulamento da clínica escola
6. Regulamento de Monitoria
7. Regulamento de TCC
8. Regulamento do Conselho de curso
9. Regulamento do NDE
10. Plano de Ação Anual do Curso de Psicologia
11. Regulamento do Grupo de Pesquisa
12. Tópicos Integradores
13. Regulamento de Atividades Práticas de ensino para Psicologia
14. Plano de Desenvolvimento de Atividades Práticas de ensino e integração com o SUS
15. Disciplinas que abordam conteúdos inerentes às políticas de educação ambiental, direitos humanos, relações étnico-raciais, cultura afro-brasileira, africana e indígena;
16. Monitoria

