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APRESENTAÇÃO
O relatório se refere à etapa regional do Seminário online 

“Formação em Psicologia no contexto da pandemia da Covid-19: 
impactos da portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, refe-
rente à flexibilização das práticas e estágios”, realizada nos dias 
02, 03 e 06 de julho de 2020. O evento foi promovido pela Co-
missão de Educação do Conselho Regional de Psicologia da 16ª 
Região, CRP-16/ES.

A mobilização ocorreu em razão da decisão do Ministério da 
Educação (MEC), de 16 de junho de 2020, que permitiu a oferta de 
disciplinas práticas e estágios em cursos de graduação no país 
de modo remoto até o dia 31 de dezembro de 2020. A autorização 
se deu por meio da publicação da Portaria MEC nº 544.

Desde a publicação da portaria, o Conselho Federal de Psico-
logia (CFP), os Conselhos Regionais de Psicologia e a Associação 
Brasileira de Ensino em Psicologia (ABEP) foram interpelados 
por alunos, supervisores de estágio, coordenadores de cursos, e 
Instituições de Ensino Superior (IES) sobre quais procedimentos 
adotar diante de tal normativa. Apesar do CFP e dos Conselhos 
Regionais serem responsáveis pela regulamentação do exercí-
cio profissional, o Sistema Conselhos de Psicologia tem funções 
consultivas em relação às Diretrizes Curriculares Nacionais e, 
assim como a ABEP, acompanha os debates a respeito da gra-
duação em Psicologia, especialmente no que tange às práticas 
e estágios e ao perfil do egresso, considerando-se concepções 
gerais de formação mediante a ética profissional da Psicologia 
brasileira.

Neste sentido, o Sistema Conselhos de Psicologia, em articu-
lação com a ABEP, realizou o Seminário para discutir a formação 
acadêmica profissional no cenário atual.

Deste modo, fundamenta, por meio de uma construção de-
mocrática e participativa, os posicionamentos a serem defen-
didos junto ao CNE, MEC, IES e à sociedade, por uma formação 
qualificada para o compromisso com a dignidade humana.
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INSTITUIÇÕES REPRESENTADAS

OBJETIVOS DO SEMINÁRIO

Sistematizar análises que permitam compreender os impac-
tos e garantir que não haja retrocessos nos princípios e valores 
das Diretrizes Curriculares para a formação em Psicologia a par-
tir das vozes dos diferentes atores do processo formativo (es-
tudantes, professoras/es, orientadoras/es e supervisoras/es de 
estágio, e coordenadoras/es de cursos).

Sistematizar análises que permitam compreender os impac-
tos e garantir que não haja retrocessos nos princípios e valores 
das Diretrizes Curriculares para a formação em Psicologia a par-
tir das vozes dos diferentes atores do processo formativo (es-
tudantes, professoras/es, orientadoras/es e supervisoras/es de 
estágio, e coordenadoras/es de cursos).

3.1 Grupo de Discussão com coordenadoras(es) de curso - 3.1 Grupo de Discussão com coordenadoras(es) de curso - 
02/07/202002/07/2020

Quantitativo de IES representadas - 16 IES
Quantitativo de participantes – 16 coordenadoras/es e 01 sub-

coordenadora

3.2 Grupo de Discussão com orientadoras(es), superviso-3.2 Grupo de Discussão com orientadoras(es), superviso-
ras(es) e professoras(es) - 03/07/2020ras(es) e professoras(es) - 03/07/2020

Quantitativo de IES representadas - 15 IES
Quantitativo de participantes – 45

3.3 Grupo de Discussão com estudantes3.3 Grupo de Discussão com estudantes
Grupo 1 – 02/07/2020Grupo 1 – 02/07/2020
Quantitativo de IES representadas - 12 IES
Quantitativo de participantes – 36
Grupo 2 – 03/07/2020Grupo 2 – 03/07/2020
Quantitativo de IES representadas - 06 IES
Quantitativo de participantes – 19
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situação dos alunos finalistas em relação à realização dos está-
gios e à sua flexibilização. Houve preocupação em relação aos 
estudantes que precisam se formar, que passaram em concur-
sos ou com oportunidades de emprego, e em relação também 
aos que têm dificuldade de se manter longe de suas residências 
com gastos de moradia. É preciso pensar nas condições míni-
mas para que o cumprimento do estágio possa ser considerado 
de qualidade, dentro da perspectiva de uma formação em Psico-
logia plural e socialmente comprometida.

2. 2. Houve a defesa da necessidade de pensar em estratégias 
singulares a partir da trajetória acadêmica de cada estudante, 
considerando as experiências práticas e de campo que tenham 
tido ao longo de sua formação, para avaliar as possibilidades de 

Debate:Debate:

1.1.  Foi apontada a necessidade de pensar a especificidade da 

SISTEMATIZAÇÃO DOS GRUPOS DE 
DISCUSSÃO
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cumprimento de estágio nesse momento de pandemia. Os de-
mais alunos poderiam cursar os estágios em outros momentos, 
sem necessariamente atrasar sua formação.

3.3. Tendo em vista a necessária presencialidade nos campos 
de estágio, como escolas, hospitais, empresas, presídios, unida-
des de saúde e afins, argumentou-se ser praticamente inviável 
a realização de estágios em campo durante a pandemia. Foi de-
monstrada preocupação em relação à parcela da sociedade que 
está alijada desses atendimentos e intervenções, uma vez que 
os estágios estão desativados.

4.4. Frisou-se que a formação é composta por ensino, pesquisa 
e extensão. Não é hora de se ausentar, mas de pensar como as 
IES podem se articular com as redes para que não se ausentem. 
Substituir o termo “flexibilizar” por “criar práticas”, que não ne-
cessariamente sejam o estágio. É preciso saber como está a rede 
e como está a atuação da Psicologia neste contexto de teletra-
balho. As práticas em Psicologia não são somente para atendi-
mento.

5.5. Destacou-se a importância da construção coletiva do es-
paço para pensar as possibilidades para o estágio de maneira 
remota. Como fazer estágio em saúde online, se a proposta é 
conhecer a rede? A perda do vínculo entre profissionais e aten-
didos é um problema, entretanto muitos serviços não têm como 
garantir a preservação do atendimento com privacidade.

6.6. Quanto às perspectivas para campos de estágios, foi levan-
tada a possibilidade de, em relação às práticas, fazer um exer-
cício de “ouvir os territórios”. Houve a sugestão de realização 
de uma pesquisa sobre as experiências que vem acontecendo 
nesse contexto de pandemia, nos serviços, nas instituições de 
ensino, etc. A experiência remota poderia servir também como 
forma de levantamento de dados sobre como estão os pacientes.

7.7. Quanto aos riscos, para docentes e alunos, da suspensão 
de todas as práticas e estágios no presente ano, há preocupação 
de que ocorram perdas ainda maiores em termos de emprega-
bilidade (alunos finalistas que já têm empregos encaminhados, 
por exemplo) e atrasos ainda mais extensos na formação. Hou-
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ve, ainda, preocupação com alto número de evasões, 
especialmente nas IES privadas.

8.8. Foram relatadas preocupações relativas ao impacto da 
suspensão dos estágios para os sujeitos e coletividades dos ter-
ritórios onde as práticas eram realizadas. Estágios no Sistema 
Único de Saúde (SUS), no Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), e na educação pública não são considerados viáveis de 
forma remota, online. A formação fica prejudicada sem o conta-
to presencial com os territórios.

9.9. Considerar a diferença entre alunos finalistas que farão 
atendimento remoto, mas que já tenham tido a experiência de 
realizar atendimentos presenciais, e estudantes que teriam so-
mente a experiência do atendimento não presencial.

10.10. Relatou-se preocupação com aspectos éticos relacionados 
às garantias de sigilo e qualidade, assim como com a supervi-
são de estágios e práticas nesse contexto, e com a realidade dos 
diferentes territórios no que concerne à viabilidade de práticas 
e estágios via tecnologias de informação e comunicação (TICs). 
Nem todos terão acesso online e nem todo aluno terá acesso em 
ambiente propício ao atendimento psicológico, especialmente 
no que se refere a privacidade para que haja sigilo e atenção.

11.11. Pensar práticas que utilizem tecnologias de informação e 
comunicação (TICs), mas que não sejam estágio online ou EaD, 
evitando a transposição das práticas presenciais para o modo 
online. Falta formação para aprendizagem quanto ao uso das 
TICs e quanto à atuação neste contexto da pandemia.

12. 12. Quanto ao uso das tecnologias para a flexibilização da re-
alização de práticas e estágios, foram levantadas preocupações 
com os alunos em relação ao aspecto excludente que pode ad-
vir do exercício de práticas e estágios que demandam internet e 
equipamentos para acesso ao serviço. Nem todos os estudantes 
das IES possuem acesso à internet, e muitos possuem um acesso 
precário.

13.13. Os estágios presenciais são fundamentais para a formação 
e os impactos da suspensão não podem ser pensados somente 
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no aspecto individual, mas no contexto de 
toda a crise. É necessário reforçar a qualidade 

da formação. Estágio online não garante a qua-
lidade na impossibilidade de ir a campo. Pensar 

de forma democrática a qualidade e não somente 
a  formatura dos estudantes. É preciso promover uma 

reflexão sobre como a pandemia poderá afetar a for-
mação da categoria. Quando a pandemia terminar, ha-

verá retorno ao atendimento presencial. Profissionais que 
tiveram formação unicamente com estágios remotos terão 

sido privados da experiência presencial.

14.14. Preocupação com a mercantilização do ensino. Educação 
não é mercadoria, é função social, e é necessário pensar em uma 
posição política. Pensar na docência em rede, que não seja so-
mente pensar o aluno para o mercado de trabalho, mas prepa-
rar o aluno para se conectar em rede. A categoria não pode abrir 
mão de determinadas posições, mesmo durante a pandemia. É 
preciso defender uma formação feita com corporeidade, com a 
ocupação e o compartilhamento de territórios, com a convivên-
cia com a diversidade, e com o atendimento a condições para 
acessibilidade que não são possíveis quando o ensino é preca-
rizado pela mercantilização. Demarcar que, mesmo que sejam 
realizadas, as práticas remotas não são o ideal.

Esse ponto diz respeito a posições da categoria que mesmo 
em situação de pandemia não devemos abrir mão. Diz respeito 
a afirmarmos que a formação se faz com corporeidade e ocupa-
ção e compartilhamento de territórios, convivência com diversi-
dade, atendimento a condições para acessibilidade que não são 
possíveis em condições de ensino precarizadas pela mercanti-
lização.

15. 15. Apoio à flexibilização, atendendo ao Código de Ética e 
buscando soluções. Paralisar a formação gera um processo de 
desmotivação. Se possível, viabilizar estágio online para os alu-
nos do 9º e 10º períodos que precisam cumprir poucas horas 
de estágio para se formar ou considerar atendimentos presen-
ciais apenas para finalistas, mantendo estágios básicos suspen-
sos até que sejam retomadas as demais atividades presenciais. 
Sugestão de estágio em empresas e outros campos que este-
jam utilizando modalidades remotas para exercício profissional. 
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Nem todo estágio é na área clínica.

16. 16. Democratização dos meios digitais. Quem não tem acesso 
às tecnologias já está sendo excluído das práticas formativas 
que estão acontecendo. Leituras e grupos de estudos não são 
EaD. A formação será prejudicada se não houver contato com 
os territórios nos períodos anteriores. Demarcar que, se forem 
feitas, as práticas remotas não são o ideal, que são excepcionais 
para a formação.

17. 17. Considerando o sucateamento da Saúde e da Educação, é 
preciso cuidado para valorizar a formação e para não contribuir 
com a precarização desses campos dos estágios.

18.18. Manter estágios básicos suspensos até que sejam reto-
mados presencialmente. Há proposta de IES de juntar dois se-
mestres em um, o que é considerado prejudicial. Parece haver 
urgência para a formação. As IES estão com essa urgência para 
não perderem alunos. É preciso perguntar o porquê dessa ur-
gência para a flexibilização. Quem terá acesso dessa forma?

19.19. Pensar as práticas formativas como modos de produzir 
saúde, sem obrigatoriedade de cumprir carga horária para está-
gio. Encontros para trocas, como forma de produzir saúde com 
as práticas online. Pensar na saúde dos professores e alunos, e 
na perda de amigos com covid-19.

20.20. Finalistas apontaram que não conseguem imaginar como 
seria nos períodos anteriores se não tivessem vivenciado em 
campo o aprendizado da prática de Psicologia, e afirmaram que 
a interação é importante. É necessário demarcar de forma crítica 
as limitações para práticas remotas.

21.21. Não deve ser realizado o atendimento presencial. No en-
tanto, o atendimento online para algumas situações é totalmen-
te excludente, por isso, também não se considera o atendimento 
online para o momento. O curso no qual os estudantes ingres-
saram não foi oferecido como modalidade EaD, mas sim como 
presencial.

22.22. Reforçou-se a importância da presencialidade. A excep-
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cionalidade deve ser destacada, mas também é preciso pensar 
que é um momento de mudanças que podem assumir caráter 
permanente para a formação.

23.23. Apontou-se problemas com a dicotomia a favor ou contra 
práticas online. O campo da clínica tende a ser favorável aos 
estágios online. Quem depende de campo externo tende a ser 
contra. Estágios básicos precisam das vivências em campo. Há 
um posicionamento político contra estágios online, mas há uma 
complexidade nessa posição, por exemplo, quanto ao mercado 
de trabalho. Quais os “sins” que podem ser dados com o objetivo 
de manter-se junto da rede, com os campos, e não para buscar 
“inovação” ou “adequação” como respostas de mercado?

24. 24. A psicologia precisa ser olho no olho. O problema não é só 
a pandemia. Em plena modernidade tecnológica, pessoas ainda 
não têm acesso a internet. É necessário pensar na situação so-
cial vivida, e que a questão do humano precisa ser considerada. 
Quando se diz que está tudo bem promover uma formação onli-
ne, excluem-se os que estão à margem da sociedade.

25. 25. Dificuldades apontadas pelos estudantes: frustração para 
estudantes que iniciariam os estágios básicos suspensos em 
decorrência da pandemia. Vários estudantes não conseguem 
acompanhar as aulas online, possuem familiares ou amigos com 
Covid-19, e estão trancando as matrículas. Há a necessidade de 
atenção à saúde mental dos estudantes.

26.26. Finalistas tiveram quatro anos e meio de formação pre-
sencial. A formação está além dos estágios online. Ainda que 
fosse presencial, o estágio clínico com atendimento de uma pes-
soa não é o suficiente para embasar a atuação profissional. Para 
os estágios iniciais, considera-se de outra forma, pois podem 
aguardar a retomada das atividades presenciais.

27.27. Importante pensar a modalidade à distância, mesmo que 
não seja essa a proposta, pelos estágios e práticas remotas. Exis-
te a preocupação de que, de alguma forma, se entenda essas 
práticas como confortáveis, favorecendo a EaD. É preciso pensar 
antes de se posicionar.
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28.28. Acessibilidade não é só equipamento e acesso à internet. 
As condições de acessibilidade da universidade e os discursos 
sobre equipamentos não são suficientes. Há estudantes assisti-
dos, mas que não estão recebendo alimentação. É muito delica-
do para um estudante com deficiência, por exemplo. Como seria 
essa modalidade para estas pessoas? Como seria a qualifica-
ção para o uso dessas ferramentas? Destaca-se as políticas 
afirmativas e outros auxílios estudantis a serem considera-
dos, sendo preciso pensar como está a vida das pesso-
as, na integralidade dos recursos, como alimentação e 
saúde.

29.29. Posicionamento contrário ao estágio onli-
ne, mas apontando a necessidade de pensar em 
alternativas. Além dos “sins” e “nãos”, quais 
são os argumentos? Foi produzida carta do 
Sistema Conselhos e da ABEP contra o en-
sino à distância, mas as instituições par-
ticulares estão realizando aulas. No en-
tanto, não basta ter acesso às aulas.

30. 30. Apontou-se a necessidade de pensar no 
compromisso das IES com o serviço público, e em 
outras formas de ocupar esses espaços, o que não 
precisa ser por meio do estágio, aproveitando as condi-
ções do momento para a formação (aprendizagem com o 
contexto).

31.31. Retomando a fala da ABEP na mesa de abertura: a Psico-
logia não só responde, tem história de autocrítica e de práticas 
transformadoras, o que se contrapõe a uma postura de “inflexi-
bilidade” quanto à presencialidade dos estágios neste contexto 
emergencial. Há possibilidade de novos olhares, considerando 
os estágios online como excepcionalidade, mantendo-se contra 
a modalidade EaD.

32.32. Faltam espaços de formação para atenção à crise e à pró-
pria pandemia.

33.33. Pensar estágio por outras vias, que não sejam o atendi-
mento online, por exemplo. As instituições podem estabelecer 
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pontes com as redes de atuação profissional, o que não neces-
sariamente precisa ser por meio do estágio.

34.34. Em relação à dimensão dita teórica da formação, as IES, de 
modo geral, vêm utilizando plataformas digitais para dar con-
tinuidade às aulas (estratégias síncronas e assíncronas). Vêm 
sendo utilizadas ferramentas variadas e todas padecem, em al-
gum grau, dos problemas de uso da internet, como dificuldade 
de acesso de alunos e docentes.

35.35. Algumas IES estão com perspectivas de retorno às 
atividades de atendimento presencial nas clínicas-es-

cola. Algumas já possuem EPI´s, outras ainda estão 
em fase de discussão acerca de procedimentos 

de segurança para um possível retorno dos 
atendimentos nesses espaços. Há preocu-

pação quanto à necessidade de apro-
fundar o debate sobre o retorno às 
demais atividades presenciais e 

sobre a importância de realizar uma 
discussão sobre modos de como reali-

zar isso.

36. 36. Quanto às condições de trabalho re-
moto do corpo docente, algumas coordena-

ções relataram que suas instituições chegaram 
a promover formações básicas e fornecer algum 

equipamento de auxílio para os docentes, mas essa 
realidade não é ponto de convergência entre as IES. 

Há preocupação com possíveis consequências rela-
cionadas à precarização do trabalho.

37.37. De forma geral, as IES entendem que a possibilidade 
de flexibilização trazida pela portaria é importante neste mo-

mento de pandemia, mas há muito temor e incerteza acerca das 
consequências da adoção das TICs. Há preocupação quanto ao 
grau de responsabilidade das IES em relação à garantia de aces-
sibilidade digital para estudantes, profissionais e sociedade.

38.38. Existe preocupação relacionada aos possíveis usos des-
sa flexibilização que pode resultar em uma ampliação de uma 
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“pressão” mercadológica por cursos de Psicologia EaD, e com 
isso, uma precarização da formação e uma radicalização da pre-
carização das condições de trabalho.

39.39. Alguns presentes apontaram que veem nesse momento 
uma possibilidade de a Psicologia avançar em relação ao uso 
das tecnologias, entretanto não há consenso e foram feitos posi-
cionamentos contrários.

40. 40. Algumas instituições, como a ABEP e certas IES, foram 
contrárias à realização remota de estágios e reforçaram a im-
portância da presencialidade como princípio para o campo das 
práticas e estágios na formação em Psicologia. Outras se colo-
caram mais flexíveis, abertas a uma discussão, levando em con-
sideração o momento atual e as condições de alunos finalistas e 
setores da sociedade que estão sem atendimento.

41. 41. Foi demonstrada preocupação com os riscos de que a fle-
xibilização não seja circunscrita à excepcionalidade e urgência 
do contexto de pandemia, considerando que há um cenário an-
terior à pandemia de pressão por cursos de psicologia EaD, além 
de um processo de mercantilização e precarização do trabalho 
que cada vez mais incide sobre a educação superior.

42. 42. Foi apontado que a flexibilização seria possível somente 
para alguns campos de estágio, o que impactaria na premissa 
de uma formação plural em Psicologia. Muitas IES só vislum-
bram possibilidade de estágio remoto em atendimento clínico, o 
que não é ponto consensual, como exposto anteriormente neste 
relatório. Houve debate acerca de uma flexibilização que possa 
prever estratégias híbridas, e não o estágio remoto como sufi-
ciente.

43.43. Há um entendimento no grupo de que a flexibilização im-
pactará na garantia de contemplar as diversidades das ênfases 
curriculares, pois as propostas curriculares em relação às ênfa-
ses não foram pensadas para um momento de pandemia. Para 
isso, seriam necessárias adequações nos projetos pedagógicos 
de curso.

44.44. Há preocupação para não atrasar a formação dos estu-
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dantes, para atender a uma demanda social pelo serviço de Psi-
cologia, dentre outras questões. Entretanto, esse ponto não foi 
consensuado, pois alguns participantes consideraram ser fun-
damental garantir o princípio da presencialidade, sobretudo nos 
estágios, como defesa de uma formação de qualidade e plural, 
como estratégia importante de enfrentamento a um processo 
mercadológico que vem exercendo “pressão” pela implantação 
de cursos de Psicologia EaD. A presencialidade também engen-
dra estratégia de enfrentamento ao processo de precarização 
da formação e das condições de trabalho.

45.45. Foram apresentadas preocupações relativas ao uso mer-
cadológico do estágio remoto, sem regulação ética, profissional 
e pedagógica, inclusive tendo sido partilhada a informação de 
que há empresas vendendo pacotes de estágio online.

46. 46. Houve demonstração de preocupação quanto à necessi-
dade dos estudantes se formarem para que entrem no mercado 
de trabalho e também com o processo de pauperização acentu-
ado no contexto de pandemia.

47. 47. Apontou-se a imprecisão da Portaria MEC 544 de 16 junho 
de 2020, que trata da substituição das aulas presenciais por au-
las em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia 
do novo coronavírus – Covid-19¹. A portaria não apresenta ne-
nhuma informação mais precisa sobre a substituição dos está-
gios presenciais por estágios em meios digitais.

48. 48. Considerou-se que a posição de instituições públicas de 
ensino poderia ser diferente de instituições privadas, em razão 
dos vínculos de trabalho e do vínculo dos estudantes. Ressaltou-
-se que esse debate deve ser realizado com todos os envolvidos 
com a formação, certamente com implicações pelas configura-
ções das diferentes IES, mas, sobretudo, pautado na preocupa-
ção ética e pedagógica com a formação profissional plural e de 
qualidade.

 ¹Em seu artigo 1º, parágrafo 3º, tal portaria estabelece que: “No que se refere às práticas 
profissionais de estágios ou às práticas que exijam laboratórios especializados, a aplica-
ção da substituição de que trata o caput deve obedecer às Diretrizes Nacionais Curricu-
lares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, ficando vedada a substitui-
ção daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.”
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49.49. Foi enfatizado pelo CRP-16/ES que a portaria MEC data de 
16 de junho, e que anteriormente a ela os estágios remotos não 
estavam autorizados. Portanto, qualquer prática de estágio re-
moto em Psicologia realizada anteriormente à Portaria estava 
ilegal.

50.50. Apontou-se a preocupação sobre em que medida a ofer-
ta de práticas e estágios remotos não poderá comprometer o 
compromisso social da Psicologia, gerando um processo de ex-
clusão no acesso aos serviços de Psicologia, restringindo-os aos 
que possuem acesso à internet e equipamentos tecnológicos.

51. 51. Houve defesa da possibilidade do retorno das atividades 
presenciais de atendimento clínico nos serviços-escola, garanti-
das todas as recomendações da OMS em relação aos protocolos 
de biossegurança. Defendeu-se, também, o retorno dos estágios 
presenciais nas unidades de saúde, sendo questionado em opo-
sição: quem assumiria a responsabilidade pelos EPI’s, pelas con-
dições de biossegurança e para o caso de um estagiário adoe-
cer de Covid-19? Nesse sentido, não ganhou muita ressonância 
a defesa do retorno das atividades presenciais.

52.52. Foi relembrada a Lei do Estágio (Brasil, 2008) que caracte-
riza o estágio como ato educativo escolar supervisionado e que, 
portanto, é um processo que envolve estudantes, IES e conce-
dentes.

53. 53. Salientou-se a importância de manter diálogo com o terri-
tório para a construção de apontamentos relativos aos estágios: 
ouvir dos profissionais de Psicologia que atuam nos serviços 
como o trabalho vem sendo realizado, e entender as demandas 
que estão se apresentando nesse contexto de pandemia, dentre 
outros;

54. 54. Para a formação do profissional em Psicologia, argu-
mentou-se que a prática do estágio remoto nos atendimen-
tos clínicos poderia contribuir no conhecimento sobre o 
atendimento online. Este ponto não foi consensuado, 
de modo que ao mesmo tempo argumentou-se que o 
estágio em atendimento clínico realizado de modo 
unicamente online pode não permitir que o es-
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tudante construa conhecimentos relativos ao atendimento pre-
sencial, podendo causar prejuízos à formação.

55.55. Houve apontamento sobre a necessidade de pesquisa a 
respeito da questão dos estágios remotos e formação em Psico-
logia para que o trabalho não permaneça no campo das impro-
visações, sem referencial que indique uma diretriz.

56. 56. Ressaltou-se a necessidade de que a Psicologia ocupe es-
paços de trabalho que são relacionados à sua prática, o que tem 
sido realizado por outros profissionais de saúde que, por exem-
plo, estão oferecendo serviço de escuta para seus colegas de 
profissão.

57.57. Uma preocupação apresentada foi a precarização das 
relações de trabalho do orientador e do supervisor de estágio 
e destacou-se a necessidade de participação do Sindicato dos 
Psicólogos do Espírito Santo (Sindpsi-ES) nos debates que estão 
ocorrendo, em razão das implicações diretas da configuração 
remota para o trabalho do profissional.

58.58. Continuidade das discussões sobre flexibilização de está-
gios e práticas em Psicologia, por meio do estabelecimento de 
um grupo de trabalho e/ou um comitê gestor, bem como espa-
ços de fórum, com participação de entidades nacionais como 
ABEP, ABRAPSO e FENAPSI.

59.59. Apontou-se a necessidade de pensar o compromisso das 
IES com o serviço público, outras formas de ocupar esses espa-
ços, que não precisam ser por meio do estágio, aproveitando as 
condições do momento para a formação (aprendizagem com o 
contexto). Analisar as novas demandas que surgirão em decor-
rência dos impactos da pandemia, assim como as possibilida-
des de novas formas de atuação para a categoria. Será neces-
sário debater, além da saúde mental, as condições de acesso e 
acessibilidade aos serviços. 

60. 60. Foi demonstrada preocupação com o desvio da ocupa-
ção do estágio, já que muitos profissionais estão nessa con-

dição pelo contexto da pandemia. Pensar numa posição 
política. A Psicologia tem uma função social.
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61. 61. Defendeu-se a necessário de pensar na docência em rede, 
que não seja somente pensar o aluno para o mercado de tra-
balho, mas preparar o aluno para se conectar em rede. Não se 
pode flexibilizar questões políticas e éticas.
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 1. 1. Estágio remoto nos atendimentos clínicos realizados pelos 
estudantes nos períodos finais, com estabelecimento de condi-
cionalidades mínimas.

2.2. Retorno do estágio presencial, garantidas as condições de 
biossegurança recomendadas pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

3.3. Estágio exclusivamente presencial com suspensão durante 
o período da pandemia.

4. 4. Mudança na periodização de oferta de disciplinas nos cur-
sos para antecipação de disciplinas teóricas e postergação dos 
estágios sem que haja oferta destes no ano de 2020.

5. 5. Fazer um movimento de diálogo com os campos de práti-
cas e estágio com os quais as IES trabalham a fim de entender 

PROPOSTAS APONTADAS NO 
SEMINÁRIO PELAS(OS) PARTICIPANTES:
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como o trabalho vem acontecendo, ouvir as demandas que es-
tão se colocando nesse contexto e como os profissionais de Psi-
cologia estão atuando.

6.6. Estabelecer um Grupo de Trabalho do CRP-16/ES com estu-
dantes e um comitê gestor ou fórum com presença de outras en-
tidades além do CRP-16/ES, como ABRAPSO, ABEP e SINDPSI, para 
pensar as possibilidades para o estágio de maneira remota.

7. 7. Pautar a responsabilidade das IES em buscar garantir os 
equipamentos necessários para que a comunidade acadêmica 
possa, adequada e minimamente, realizar as ações de forma re-
mota.

8.8. Trocar o termo “flexibilizar” por “criação de práticas”.

9.9. Permanência e aproximação do CRP-16/ES com os proces-
sos formativos nos cursos de graduação, a fim de auxiliar no 
diálogo e na construção de novas formas de educação no novo 
cenário que se constrói frente à pandemia conjuntamente com 
as IES, discentes e docentes.

10.10. Fomento aos grupos de estudos nas instituições, incluin-
do estudantes não finalistas, a fim de garantir a permanência da 
formação, podendo inclusive envolver diferentes instituições. 
Especial atenção às IES privadas para que promovam mais aces-
so à pesquisa e extensão.

11.11. Considerar possibilidades, a partir do contexto de cada IES 
e das trajetórias singulares de alunas e alunos finalistas, para a 
conclusão dos estágios de 9° e 10° períodos com a utilização de 
práticas remotas/online, contando com a disponibilidade de su-
pervisores, garantida pelas IES, para acompanhamento dessas 
atividades.

12. 12. Criação de projetos com o intuito de abranger o trabalho 
ofertado nos campos de atendimento, ordenando sempre o 
cuidado com o outro.

13.13. Explorar práticas da profissão que não constam 
no currículo obrigatório, mas que possam acontecer 
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pelas plataformas digitais.

14.14. Construir individualmente ou em grupos propostas de 
estágio vislumbrando toda a trajetória do aluno e os campos 
anteriormente trabalhados e quais as novas possibilidades no 
contexto atual, sem padronizar as experiências, mas mantendo 
a formação ética e plural.

15.15. Construir espaços de diálogo entre estudantes para pen-
sar, juntos, processos formativos.

16.16. Utilizar o Código de Ética e as Resoluções do Conselho 
para sistematizar o atendimento remoto por estudantes finalis-
tas, sendo necessária uma reformulação para as necessidades 
de supervisão.

17.17. Possibilidade de escolha pelos estudantes sobre a reali-
zação ou não dos estágios à distância sem que haja prejuízos 
em caso de negativa, bem como assistência das IES a recursos 
tecnológicos, uma vez que o curso ofertado inicialmente é total-
mente presencial.

18.18. Pensar de forma democrática e garantir o direito de esco-
lha ao aluno finalista, sem que lhe acarrete prejuízo optar pela 
modalidade de estágio on-line ou presencial, assim que for pos-
sível.

19.19. Nas instituições públicas de ensino, fomentar os debates 
de redistribuição de verbas, como, por exemplo, água e energia, 
para garantir a acessibilidade digital para os estudantes.

20. 20. Criação de um canal de diálogo e um grupo de discussão 
com representantes das diferentes esferas da formação envolvi-
dos no Seminário, a fim de acolher, questionar, avaliar e fomen-
tar o processo formativo nesse momento emergencial.

Destaca-se que as propostas apresentadas não são pontos 
pacíficos ou consensuais, e não sinalizam uma mesma dire-

ção da compreensão da questão, sendo algumas delas, 
na verdade, opostas em suas proposições. Entretanto, 

além de busca por unanimidade, enfatiza-se a im-
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portância do movimento de discussão coletiva na tentativa de 
construção de uma posição a partir da escuta dos profissionais 
que estão “na ponta”, supervisionando e orientando as práticas 
de estágio nas IES.

Considerando as discussões do Seminário, o papel consulti-
vo do Sistema Conselhos de Psicologia em relação às Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCNs), bem como as funções precípuas 
da autarquia quanto à orientação e fiscalização da ética profis-
sional em Psicologia, e a regulamentação vigente pela Portaria 
do MEC nº 544/2020, o CRP-16/ES compreende que no contexto 
excepcional da pandemia as práticas e estágios remotos foram 
autorizadas provisoriamente pelo MEC até dezembro/2020 ca-
bendo ao Conselho apontar as possibilidades e parâmetros, no 
que tange à ética profissional, em relação ao cumprimento das 
DCNs, resguardando-se, em especia, as condições para as ati-
vidades privativas da profissão. Quanto ao posicionamento da 
Instituição, o CRP-16/ES reafirma o ensino presencial compreen-
dendo que a modalidade remota esteja ocorrendo em caráter 
emergencial. O CRP-16/ES defende que, quanto às práticas online 
ou remotas, há demanda para processos formativos, ressaltan-
do-se a responsabilidade do profissional supervisor, que deve 
contar com as condições adequadas para isso. Recomenda-se 
que os estágios básicos sejam mantidos presenciais, suspensos 
enquanto não estiverem garantidas as condições de biossegu-
rança. Com relação aos estágios para 9º e 10º períodos, reco-
menda-se que seja aproveitado o percurso formativo presencial 
para se adequar às condições necessárias para a integralização 
do curso. Para qualquer modalidade de estágio, que seja garan-
tido acesso, acessibilidade, biossegurança e as condições éticas 
e técnicas para todos os envolvidos (supervisores, orientadores, 
estudantes, atendidos e outros profissionais).
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ANEXO I

PROGRAMAÇÃO SEMINÁRIO: FORMAÇÃO EM PSICO-PROGRAMAÇÃO SEMINÁRIO: FORMAÇÃO EM PSICO-
LOGIA NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19: LOGIA NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19: 
IMPACTOS DA PORTARIA MEC Nº 544, DE 16 DE JU-IMPACTOS DA PORTARIA MEC Nº 544, DE 16 DE JU-
NHO DE 2020, REFERENTE À FLEXIBILIZAÇÃO DAS NHO DE 2020, REFERENTE À FLEXIBILIZAÇÃO DAS 

PRÁTICAS E ESTÁGIOS.PRÁTICAS E ESTÁGIOS.

DATA: 02, 03 E 06 DE JULHO DE 2020
LOCAL: EVENTO REALIZADO EM AMBIENTE 

VIRTUAL.

HorárioHorário EventoEvento ParticipantesParticipantes

Abertura do SeminárioAbertura do Seminário Composição da MesaComposição da Mesa

9h30 Orientações e registro dos 
participantes via chat

MediadoraMediadora – Ana 
Cláudia Gama Barreto 
(Conselheira CRP-16/ES)

Representante da Representante da 
ABEP:ABEP:  Angela Soligo

Representantes do Representantes do 
CFP: CFP: Rodrigo Acioli e 
Tahiná Khan

Representantes do Representantes do 
CRP16/ES:CRP16/ES: Maria Caroli-
na Fonseca Barbosa Ro-
seiro(conselheira presi-
dente CRP-16/ES) e Ana 
Cláudia Gama Barreto 
(conselheira suplente e 
integrante do GT Está-
gios APAF)

02 de julho/2020 (quinta-feira)02 de julho/2020 (quinta-feira)
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13h30 às 15h30 Grupo de Discussão 
com coordenadoras(es) 
de curso

FacilitadorFacilitador – Thiago 
Pereira. Machado (con-
selheiro vice-presiden-
te CRP-16/ES)

RelatoriaRelatoria – Ellen Hora-
to (psicóloga colabora-
dora)

16h às 18h
Grupo de Discussão 

com estudantes
FacilitadoraFacilitadora – Maria 

Carolina F. B. Roseiro 
(conselheira presiden-
te CRP16-/ES)
RelatoriaRelatoria - Edireusa 

Fernandes Silva (conse-
lheira tesoureira CRP-
16/ES, presidente da Co-
missão de Educação do 
CRP-16/ES)

03 de julho de 2020 (sexta-feira)03 de julho de 2020 (sexta-feira)

HorárioHorário EventoEvento ParticipantesParticipantes

13h30 às 15h30
Grupo de Discussão Grupo de Discussão 

com orientadoras(es) e com orientadoras(es) e 
supervisoras(es) de es-supervisoras(es) de es-
tágio e professoras(es)tágio e professoras(es)

Facilitador Facilitador – Thiago – Thiago 
Pereira Machado (con-Pereira Machado (con-
selheiro vice-presiden-selheiro vice-presiden-
te CRP-16/ES)te CRP-16/ES)
RelatoriaRelatoria - Ellen Horato  - Ellen Horato 
(psicóloga colaborado-(psicóloga colaborado-
ra)ra)

16h às 18h Grupo de Discussão 
com estudantes

FacilitadoraFacilitadora – Maria 
Carolina F. B. Roseiro 
(conselheira presiden-
te CRP-16/ES)
RelatoriaRelatoria – Edireusa 

Fernandes Silva (conse-
lheira tesoureira CRP-
16/ES, presidente da Co-
missão de Educação do 
CRP-16/ES)
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18h às 20h Encerramento Mediadora– Ana Cláudia G. 
Barreto (conselheira CRP-
16/ES)
Composição de Mesa- Maria 
Carolina F. B. Roseiro (con-
selheira presidente CRP16/
ES)
Representantes de IES – 
Eduardo Miranda; Claudia 
Broetto Rossetti
Representantes de Estu-
dantes– Camila Rodrigues 
Ferreira; Alessandra Lopes 
da Silva Macedo; Ana Eliza 
Nascimento; Isabelle Emeri-
ck da Rocha; Barbara Galvão 
Silva.

HorárioHorário EventoEvento ParticipantesParticipantes

06 de julho de 2020 (segunda-feira)06 de julho de 2020 (segunda-feira)

crp16.org.brcrp16esSiga o Conselho: Siga o Conselho: 
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