
SEMINÁRIO “FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA NO CONTEXTO DA 
PANDEMIA DO COVID-19: IMPACTOS DA PORTARIA MEC Nº 544, DE 16 
DE JUNHO DE 2020, REFERENTE À FLEXIBILIZAÇÃO DAS PRÁTICAS E 

ESTÁGIOS 
 

Associação Brasileira de Ensino de Psicologia – ABEP 
Conselho Federal de Psicologia - CFP 

 
 
A ABEP e o CFP, motivados pelo cenário de incertezas no ordenamento legal             

que orienta as práticas de estágio nas IES e com base nas Diretrizes Curriculares              
Nacionais para os Cursos de Graduação em Psicologia, emitiu nota afirmando o caráter             
eminentemente presencial da formação para o exercício profissional, contrapondo-se         
assim a movimentos que possam produzir sua substituição por meio da Educação a             
Distância.  

O documento, no entanto, considerando a excepcionalidade do momento que          
vivemos, conclamava docentes, coordenadores(as) e alunos(as) ao diálogo sobre         
alternativas para atender demandas legítimas de cada segmento, sem comprometer          
irremediavelmente, a qualidade da formação que se espera do futuro profissional. Já na             
construção do referido documento, anunciou-se que novas ações seriam desenvolvidas          
pela necessidade de ampliar as discussões e de incorporar nas nossas reflexões mais             
perspectivas de todos os segmentos envolvidos na formação em Psicologia. 

A especificidade das práticas profissionais que nos caracterizam assim como a           
complexidade das competências a serem desenvolvidas é reconhecida como         
demandando a presencialidade dos processos formativos. Esse posicionamento foi         
apresentado dia 15 de junho de 2020 em reunião da Comissão Intersetorial de Recursos              
Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde (CIRHRT/CNS), a            
qual reúne diversas entidades da Educação e Conselhos Federais dos cursos da área da              
saúde e ao Conselho Nacional de Educação (16 de junho de 2020).  

Também no dia 16 de junho de 2020, foi anunciado pela SERES-MEC a emissão              
de uma portaria com validade para 31 de dezembro de 2020, que atualiza a Portaria nº                
343, que dispunha sobre a transposição de disciplinas teóricas para meios remotos,            
porém agora flexibilizando a oferta de práticas, estágios e laboratórios por meios            
remotos. A Portaria MEC nº 544, de 2020 foi publicada no Diário Oficial de União em                
17/06/2020 e ressalva, no entanto, a observância das Diretrizes Curriculares de cada            
área. 

Diante desse ordenador, que define de modo geral para todo o ano de 2020 o               
modo como devem funcionar os cursos superiores no contexto de excepcionalidade           
provocada pela pandemia de COVID-19, e de novos regramentos que surgiram ou            
poderão ser emitidos no âmbito dos sistemas nacional e estaduais de ensino, as             
entidades propõem em caráter emergencial a realização de um conjunto de debates nos             
Conselhos Regionais de Psicologia (CRPs) conjuntamente com os Núcleos Regionais e           



Diretoria da ABEP que culminarão em um Seminário Nacional sobre Formação em            
Psicologia na pandemia do COVID 19. O objetivo deste seminário é de que, a partir das                
vozes das/os diferentes atores da formação em Psicologia (estudantes, professores/as,          
orientadores/as e supervisores/as de estágio, coordenadores/as de cursos) e da categoria           
com um todo, sejam sistematizadas análises que nos permitam compreender os           
impactos e enfrentar esse triste momento para a humanidade e para a nossa sociedade              
em particular e, ao mesmo tempo, garantir que não haja retrocessos nos princípios e              
valores postos em nossas Diretrizes Curriculares para a formação em Psicologia.  

A educação emergencial remota vem sendo apontada como possibilidade desse          
enfrentamento, mas não existem consensos sobre sua adequação para a realização de            
estágios e práticas em Psicologia nem conhecimentos acumulados sobre os impactos na            
formação de psicólogas/os do uso da mediação tecnológica sem a presencialidade,           
especialmente no contexto em que nos encontramos. Assim, a construção de propostas            
de enfrentamento desse momento por coordenadores/as de curso, orientadores/as,         
supervisores/as e estudantes, de forma dialogada no espaço público, permitirá explicitar           
as diferentes posições diante desse cenário e, sobretudo, produzir coletivamente          
posicionamentos e referências que zelem pelos princípios éticos da formação das/os           
futuras/os psicólogas/os nesse momento da pandemia. 
 
ESTRATÉGIA DE AÇÕES 
 
1. Seminários regionais online 
- Os CRPs podem articular juntamente com os Núcleos Regionais e Diretoria da ABEP              
reuniões separadas com os seguintes segmentos: coordenadoras/es de curso,         
orientadoras/es, supervisoras/es e representantes estudantis locais para a realização de          
discussões sobre o impacto, as consequências e os desdobramentos do ensino remoto na             
formação de Psicologia.  
- Serão disponibilizadas perguntas disparadoras para guiar o seminário por meio de um             
formulário padrão para orientar o debate.  
- Para nortear as reuniões promovidas pelos Conselhos Regionais de Psicologia e            
Núcleos Regionais ABEP, pretende-se que, para cada segmento, as questões propostas           
sejam discutidas (sem prejuízo de outras demandas locais), orientadas pela          
identificação, de modo inseparável, das possibilidades e impossibilidades da oferta de           
estágio emergencial remoto, uma vez que, pelas competências a serem construídas ao            
longo da formação em Psicologia, é consensual que ela requer a educação presencial.  
- O resultado das propostas construídas no seminário deverão ser descritas no            
formulário e enviadas ao CFP, no email gtec@cfp.org.br, em até 7 dias após a sua               
realização. 
- O CFP e a ABEP colocam-se disponíveis para, caso cada CR e Núcleo da ABEP                
julguem necessário, assegurar a participação de membros que estão discutindo e           
conduzindo as ações no nível nacional.  



- Prazos: Os formulários com a síntese das discussões dos seminários regionais, a partir              
das questões norteadoras, deverão ser enviados até o dia 7 de julho de 2020.  
 
2. Seminário Nacional online  
- A partir das sínteses dos resultados das propostas construídas nos seminários            
regionais, a ABEP e o CFP farão um mapeamento da situação e realizarão o Seminário               
Nacional sobre Formação em Psicologia no contexto da pandemia do COVID 19.  
- Prazos: O Seminário Nacional ocorrerá em um prazo máximo de 10 dias após a               
entrega das propostas pelos CRPs, sendo proposto dia 14/07/2020. 
 

O calendário das estratégias de ações para realização do Seminário Nacional           
sobre Formação em Psicologia no contexto da pandemia do COVID 19, bem como os              
prazos delimitados seguem no quadro abaixo:  
 
Quadro 1. Calendário do Seminário Nacional sobre Formação em Psicologia no           
contexto da pandemia do COVID 19 
Estratégias de Ações  Prazos 
Seminários Regionais online 22/06/2020 a 04/07/2020 
Data final de envio dos formulários 
síntese dos seminários regionais 

07/07/2020 

Seminário Nacional online 14/07/2020 
 
 
AÇÕES A SEREM REALIZADAS PARALELAMENTE AOS SEMINÁRIOS 
 
1. Produção de um CARD: será publicado um card informando à categoria sobre o              
Seminário Nacional sobre Formação em Psicologia na pandemia do COVID 19 e que             
será realizado pelo Sistema Conselhos e ABEP. 
 
2. Vídeo com presidentas da ABEP e CFP: será publicado um vídeo com Ana Sandra               
Fernandes e Ângela Soligo no qual demarcarão posição do texto “Realização de            
estágios e práticas nos Cursos de Graduação em Psicologia no contexto da Pandemia de              
COVID-19: posição e orientações do CFP e ABEP”, contextualizando o          
desenvolvimento da nota e publicizando a proposta dos seminários regionais e do            
seminário nacional. 
 
3. Reuniões com FENPB: paralelamente aos seminários regionais, a diretoria da ABEP            
e do CFP farão reuniões com as entidades dos FENPB com objetivo de aprofundar a               
discussão com a comunidade científica e desdobrar as demandas relacionadas às áreas            
específicas de estágio em Psicologia. Os frutos dessas reuniões também serão           
aproveitados no Seminário Nacional sobre a Formação em Psicologia na pandemia do            
COVID 19. 



 
ANEXO – FORMULÁRIO ORIENTADOR DAS REUNIÕES POR SEGMENTO 
 
1.  Questões disparadoras para reuniões com coordenadores/as de curso: 
- Quais os impactos da Portaria 544/2020 na organização das atividades práticas e             
estágios em desenvolvimento no seu curso? 
- Quais as reais possibilidades e impossibilidades de realização de práticas e estágios             
por meio remoto, neste contexto da pandemia? 
- Como tais práticas e estágios se articulam com a proposta curricular em execução no               
curso? 
- Em que medida tais práticas e estágios contemplam a diversidade das ênfases             
curriculares do projeto de curso? 
- Quais as condições de acessibilidade de sua comunidade acadêmica? 
- Quais as condições de trabalho remoto de seu corpo docente? 
- Quais as iniciativas da instituição para garantia dessas condições? 
- Quais os riscos para docentes e alunos da suspensão de todas as práticas e estágios no                 
presente ano? 
 
2. Questões disparadoras para reuniões com Orientadoras/es e Supervisoras/es:  
- Quais os impactos da Portaria 544/2020 na organização das atividades práticas e             
estágios em desenvolvimento no seu curso? 
- Que balanço você faz dos ganhos e das perdas (possibilidades e limites) na adaptação               
para oferta emergencial remota do estágio que oferece? 
- Quais as condições de trabalho remoto para a/o supervisora/supervisor e           
orientadoras/es realizarem o seu trabalho nesse novo contexto? 
- Que suporte a instituição tem oferecido para a mudança no modo de oferta do curso e                 
como elas impactam as atividades práticas e de estágio?  
- Como você avalia possíveis demandas de alunos de que sejam oferecidas            
oportunidades de estágio on line? 
- Quais os riscos para docentes e alunos da suspensão de todas as práticas e estágios no                 
presente ano? 
 
3. Questões disparadoras para reuniões com Estudantes: 
- Como você se posiciona sobre a possibilidade de que práticas e estágios profissionais              
passem a ser, pelo menos em parte, oferecidos na modalidade on line? 
- Você considera que tais práticas e estágios on line asseguram a formação de qualidade               
que se espera para a sua futura inserção profissional?  
- Em que medida você dispõe ou a instituição oferece as condições de acessibilidade              
para práticas on line? 
- Em que campo de atuação você está inserido ou estaria inserido para realizar o               
estágio? Tal campo impõe algum limite ou dificuldade para a mudança dos estágios             
para o modo on line? 


