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Os 29 dias do mês de julho do ano de 2021, reuniram-se virtualmente, pela plataforma meet 

(meet.google.com/oth-nxgk-ueo), os membros da Comissão Própria De Avaliação da 

FACNOPAR. Nesse momento, foi falado que teremos as visitas dos membros avaliadores do 

MEC, já agendadas para avaliação de implantação dos cursos de Psicologia, no dia 02 de 

agosto às 14h, bem como, no dia 16.08, para o curso de arquitetura. Os membros da 

sociedade civil, Valdir Panont e Luiz Sérgio Hilário, reforçaram quão vitoriosa é essa conquista, 

posto que com as circunstâncias da pandemia, muitos são os que precisam de atendimentos 

psicológicos, e, o quão importante serão os convênios com igrejas, CRAS, UBS, e com a 

secretária da educação, ao que o Prof. Moises, esclareceu que esses convênios, podem ser 

referendados pelo Legislativo, e ele enquanto, vereador, auxiliará no que for necessário. Dylan, 

membro do corpo discente, relembrou que já participou de pesquisas da CPA, e a Geovana, 

egressa que trabalha no corpo administrativo da FACNOPAR, relembrou das mudanças que 

teve de quando era aluna para cá, nos sistemas de protocolo e integração. Como essa a CPA, 

sofreu algumas alterações recentemente, ante falecimento de um professor e mesmo, 

demissão e aposentadoria de alguns membros, foi pedido ao Clécio do Departamento de TI 

Suporte, para que, alterasse o quadro dos membros da mesma. A Professora Maria de 

Lourdes, diretora acadêmica e a Profª. Ana Cristina, coordenadora do curso de psicologia, 

entraram ao final da reunião, para agradecer a todos pelo empenho, e, também reforçar que o 

profissional de psicologia, deverá estar presente em todas as escolas e colégios da rede pública 

de ensino, de primeiro e segundo graus, ante lei federal. Nada mais a tratar, foi encerrada a 

reunião, com renovação de votos de prestígio pela Profª Maria de Lourdes e com 

agradecimentos por parte da Profª. Ana Cleusa, que assinará exclusivamente ata em virtude de 

ter a reunião se dado virtualmente. 
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