ATA DE REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO BACHARELADO EM
PSICOLOGIA
PAUTA




Matriz por competência;
Relatório da análise de adequação da bibliografia
Aquisição de novos livros.

No dia 22 de novembro de 2018, 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 Silvana Maria de Santana. Após justificar a convocação da
reunião, deu-se início a pauta. 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. O NDE decidiu por organizar a matriz em quatro eixos: Fundamentos Epistemológicos, Históricos e
Teóricos-metodológicos; Procedimentos para investigação científica e a prática profissional; Fenômenos
e Processos psicológicos e Interfaces com campos afins do conhecimento e Práticas Profissionais. Os eixos
foram correlacionados dada similaridade das disciplinas. 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
coordenadora Ana Patrícia apresentou aos presentes o formulário de análise da adequação da bibliografia e explanou a forma como deveria ser feita esta análise, todos aprovaram a metodologia por unanimidade, ficando o formulário apresentado em ANEXO oficializado para esta análise. Segundo definições e
referendo do NDE, o acervo bibliográfico poderá ser atualizado 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. Definiu-se, ainda, a necessidade de uso de acervo bibliográfico virtual (ebooks) que complementa e proporciona flexibilidade de acesso, pois as características atuais dos alunos

tornam este item essencial a sua formação. Adotou-se como referência os valores constantes do instrumento de avaliação do INEP de 2015, optando-se por manter o quantitativo que considera atender de
forma excelente a diversidade e número de exemplares por alunos do curso: o acervo da bibliografia
básica com no mínimo 3 (três) títulos por unidade curricular, e o acervo da bibliografia complementar
com, pelo menos, 5 (cinco títulos) por unidade curricular. Ficou aprovado o formulário para análise dessa
bibliografia, utilizando como critérios APROVADO para títulos considerados adequados com relação à atualização das edições e de seus conteúdos, e ao perfil profissional do egresso proposto; ou SUBSTITUIR
para títulos que não atenderem um ou mais requisitos acima. AQUISIÇÃO DE NOVOS LIVROS: O NDE discutiu sobre a possível necessidade de aquisição de novos livros para a biblioteca, referentes ao curso de
Psicologia, contudo, verificou-se não haver necessidade de aquisições no momento. 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, vinte e dois de novembro de dois mil e
dezoito.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ANEXO
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE BIBLIOGRAFIA – CURSO DE PSICOLOGIA
Critério de Análise:
Apontar na Fichas a adequação da bibliografia apontando:
APROVADO  para títulos considerados adequados para a disciplina, seu conteúdo, para os objetivos
concernentes ao perfil do egresso proposto, atualizados e promotores da melhoria do conhecimento e qualidade do egresso)
SUBSTITUIR  para títulos que no atendar um ou mais requisitos acima. Neste caso, deve-se preencher
a Ficha constante do Anexo 2 para substituição do(s) Título(s). Atentar para existência de edições, não é
possível substituir alguns clássicos por edições mais nova pois não foram editadas.
Usar uma ficha para cada disciplina.

<indicar>. SEMESTRE
DISCIPLINA: <nome da disciplina>
Análise NDE

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
TÍTULO
<indicar o título, conforme norma ABNT>

No./tipo
<no. de exemplares
se físico, ou a indicação de e-Book)

<indicar a análise>

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
TÍTULO

Análise NDE ___/___/___

EXEMPLARES

Presidente NDE

