
ORIENTAÇÕES GERAIS DO CRP RN PARA A REVISÃO DAS 
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DE PSICOLOGIA E 

ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS. 
 
 
 Prezados (as) psicólogos (as) e estudantes de Psicologia. O Conselho Federal de 
Psicologia (CFP), juntamente com a Associação Brasileira de Ensino em Psicologia 
(ABEP) e a Federação Nacional dos Psicólogos (FENAPSI), está propondo uma série de 
ações para discutir a formação em Psicologia durante o 1º semestre de 2018.  

Essa demanda surgiu a partir da solicitação do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), de que essa revisão tivesse como referência a formação para atuar e fortalecer o 
Sistema Único de Saúde, tendo em vista os seguintes aspectos: 
 

• Defesa da vida e defesa do Sistema Único de Saúde (SUS público, integral, 
universal, gratuito e de qualidade); 

o Perfil dos Egressos da Área da Saúde; 
• Atendimento às necessidades sociais em saúde; 
• Integralidade e as Redes de Atenção à Saúde (RAS);  
• Integração Ensino-Serviço-Gestão-Comunidade;  
• Trabalho em equipe interprofissional;  
• Projetos Pedagógicos do Cursos (PPC) e Componentes Curriculares coerentes 

com as necessidades sociais em saúde; 
• Utilização de metodologias ativas de ensino-aprendizagem;  
• Protagonismo estudantil;  
• Comunicação em saúde;  
• Avaliação com caráter processual e formativo;  
• Pesquisas e Tecnologias Diversificadas em Saúde;  
• Formação presencial.  

 
 
O objetivo será elaborar uma resolução do CNS com recomendações para as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) em Saúde. Os conselhos regionais foram 
informados que isso ocorreria, então, aqui no RN, realizamos reuniões com 
coordenadores de curso de Psicologia e docentes para repassar as orientações e organizar 
um calendário a partir do regulamento geral que foi publicado pelo CFP, ABEP e Fenapsi 
em dezembro de 2017. 

Nos encontros locais, assim como nas discussões realizadas no decorrer da 
Semana de Psicologia do CRP realizada em agosto de 2017, os seguintes aspectos foram 
pontuados para serem contemplados nas DCN´s para a graduação em Psicologia, que 
tradicionalmente são trabalhados de forma superficial: 

• Ética; 
• Laicidade; 
• Compromisso social; 
• Direitos humanos; 
• Atuação em políticas públicas da saúde, assistência social e educação; 
• Diversidade; 
• Responsabilidade social; 
• Análise crítica e histórica da realidade política, econômica, social e cultural; 



• Bases epistemológicas e filosóficas. 
• Interdisciplinaridade; 
• Intersetorialidade. 

 
 Conforme o regulamento, qualquer grupo de psicólogos e/ou estudantes de 
Psicologia pode se reunir para realizar essa discussão e elaborar propostas para os temas 
definidos pelo CFP, ABEP e FENAPSI. Isso deverá ocorrer até 28 de fevereiro, e esses 
momentos serão chamados de reuniões preparatórias. O grupo deverá seguir exatamente 
os passos determinados no regulamento.  
 Além do regulamento, o CRP RN elaborou essas simples orientações para facilitar 
a compreensão dos passos que deverão ser seguidos nas reuniões preparatórias, conforme 
abaixo: 
 

1. Leia o regulamento. 
2. Leia o Documento “Repensando a Formação da(o) Psicóloga(o): revisão das  

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia”. 
Essa leitura é fundamental, pois contextualiza historicamente a formação em 
Psicologia no país, traz os aspectos pontuados pelo Conselho Nacional de Saúde, 
os que foram elencados acima a partir das discussões já realizadas no RN e sugere 
questões disparadoras para a revisão das DCN´s e elaboração das propostas. 

3. Siga o formulário para elaboração de propostas disponibilizado em pdf ou em 
word pelo CRP RN. Tenha atenção ao limite máximo de 10 propostas por 
encontro preparatório, sendo que uma oração será contabilizada como uma 
proposta.  

4. Não se esqueça de informar para o CFP, ABEP e FENAPSI, no e-mail 
dcnpsi@cfp.org.br, 7 dias antes da realização da reunião preparatória o 
agendamento da mesma. Também não deixe de enviar para o mesmo e-mail, até 
7 dias depois do evento, as propostas elaboradas com a lista de presença do 
encontro. Seguindo o regulamento, as propostas elaboradas serão discutidas na 
etapa regional – a da região Nordeste que acontecerá dia 07 de abril em Recife/ 
PE. 

 
Observações finais: 
 
 Caso queira participar da etapa regional, será ótimo. Aguarde as orientações do 
CFP para a realização da inscrição. A eleição de delegados para a etapa nacional ocorrerá 
no encontro regional previsto para 07 de abril, em Recife.  

A etapa nacional ocorrerá em Brasília/DF no dia 05 de maio de 2018. Para 
participar dela, o delegado deve ser eleito em seu respectivo encontro regional e deve ter 
participado de ao menos um encontro preparatório local. Além disso, os estudantes 
deverão comprovar sua matrícula e os psicólogos devem ser adimplentes com seu CRP 
para serem delegados.  
 No link http://www.crprn.org.br/?p=13317&preview=true será possível encontrar 
todos os seguintes documentos: 
- Cartaz do ano da Formação em Psicologia; 
- Regulamento geral; 
- Diretrizes Curriculares Nacionais de 2011; 
- Documento “Repensando a Formação da(o) Psicóloga(o): revisão das DNS para os 
cursos de graduação em Psicologia”; 
- Formulário para elaboração das propostas. 


