ATA DE REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO BACHARELADO EM
PSICOLOGIA
PAUTA
 Atualização do currículo LATTES;
 Atividades práticas;
 Reconhecimento do curso;
 Informativos da Clínica Escola de Psicologia.
No dia 09 de outubro 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. ATUALIZAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES: A reunião iniciou com a coordenadora
do curso Ana Patrícia ressaltando a importância de todos os membros do NDE manterem-se atualizados
com a leitura do PPC do curso e da nossa Matriz curricular, ressaltou a importância de todos os professores
atualizarem seus currículos lattes, bem como apresentarem documentação comprobatória das
informações. ATIVIDADES PRÁTICAS: A coordenadora Ana Patrícia ressaltou que todos os professores
precisam lhe encaminhar via e-mail registro de todas as atividades e ações práticas que foram
desenvolvidas no semestre, incluindo as ações do setembro amarelo. RECONHECIMENTO DO CURSO: A
coordenadora Ana Patrícia informou que o período para preenchimento do formulário eletrônico para
reconhecimento do curso de Psicologia iniciou-se no 30 de setembro e vai até o dia 15 de outubro. A
coordenação informou que os textos elaborados e revisados pelo NDE que foram a ela enviados via e-mail
foram encaminhados ao Procurador Institucional que o submeteu ao MEC em 24 de maio de 2018.
Agradeceu o empenho de todos visto o curto espaço de tempo que tinham. Informou ainda que o
processo aguarda a marcação da avaliação in loco para a qual serão designados dois avaliadores da área.
INFORMATIVOS DA CLÍNICA ESCOLA DE PSICOLOGIA: Em seguida a coordenadora da Clínica Escola FASETE
Gleci Machado, apresentou como está o funcionamento na Clínica escola, a mesma sinalizou que todos
os supervisores fizeram a entrega dos registros semestrais, os estagiários também estão em conformidade
com a entrega de seus relatórios. 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, nove de outubro de dois mil e dezenove.
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