
 

Ofício DIR/1679-21 
Curitiba, 17 de agosto de 20221 

 
Prezado Senhor, 

 
O Conselho Regional de Psicologia do Paraná, autarquia federal, com 

funções de orientar, fiscalizar e disciplinar o exercício profissional da(o) Psicóloga(o) e 
zelar pela fiel observância dos princípios da ética e disciplina da classe conforme Lei 
5766/1971, em conjunto com a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP), 
entidade de âmbito nacional, de caráter educacional, que objetiva o desenvolvimento e o 
aprimoramento do ensino da Psicologia, considerando: 

 
1. A Resolução 515/2016 do Conselho Nacional de Saúde que resolve: 

 
Art. 1º Posicionar-se contrário à autorização de todo e qualquer curso de 
graduação da área da saúde, ministrado totalmente na modalidade 
Educação a Distância (EaD), pelos prejuízos que tais cursos podem 
oferecer à qualidade da formação de seus profissionais, bem como pelos 
riscos que estes profissionais possam causar à sociedade, imediato, a 
médio e a longo prazos, refletindo uma formação inadequada e sem 
integração ensino/serviço/comunidade. 
 

2. O parecer CNE/CES 1071/2019 que aprova as Diretrizes Nacionais 
Curriculares para o curso de graduação em Psicologia e determina que: 

 
Art. 3º O curso de graduação em Psicologia deve ser oferecido na 
modalidade presencial, tendo em vista a natureza complexa das 
competências profissionais do psicólogo, e segue os marcos legais para os 
cursos de bacharelado. 
 
Parágrafo único. As ações de ensino a distância, mediadas pela tecnologia, 
direcionadas para os cursos de bacharelado, devem ser utilizadas com a 
finalidade de levar o estudante a compreender e utilizar as tecnologias 
digitais de forma crítica, reflexiva e ética, como recurso para acessar, 
disseminar e produzir conhecimento. 

 
3. O caráter transitório da Portaria Nº 343/2020 do Ministério da Educação 

que autorizou em “caráter excepcional” a substituição de disciplinas presenciais por aulas 
que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, “enquanto durar a 
situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19”, mantendo ainda, mesmo no 
cenário de emergência proibição a substituição de disciplinas práticas: 

 
Art. 1º  
(...) 
3º Fica vedada a aplicação da substituição de que trata o caput aos cursos 
de Medicina bem como às práticas profissionais de estágios e de laboratório 
dos demais cursos. 

 
 



 

E diante do comunicado de profissionais e conforme publicação dessa 
instituição de ensino sobre a oferta de curso de Psicologia na modalidade a distância 
(EAD), vêm solicitar as seguintes informações: 

 

1. Qual a data e número da autorização do Ministério da Educação e/ou 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) referente ao curso mencionado? 

2. Qual a carga horária total do curso e, dessa, qual o percentual de 
disciplinas que se pretende ofertar na modalidade a distância? 

3. Qual a grade curricular prevista para o mencionado curso? 
4. Qual o projeto pedagógico previsto para o mencionado curso? 
5. Qual o número de vagas prevista para o mencionado curso? 
6. Quais as tecnologias e os materiais didáticos previstos para o 

mencionado curso? 
7. Qual a infraestrutura e onde serão os polos que estão previstos para a 

oferta deste curso? 
8. Qual a composição do corpo docente prevista para o mencionado curso? 
9. O curso estará sob a coordenação de qual profissional? 
 
 
Aproveitamos a ocasião para requerer reunião com vossa senhoria, 

preferencialmente até o dia 31 de agosto de 2021, para tratar do assunto em tela. A 
confirmação de data e horário pode ser encaminhada para o e-mail 
diretoria08@crppr.org.br. 

 
Sendo o que se apresenta para o momento, agradecemos e 

permanecemos à disposição, 

  
 

Documento assinado eletronicamente, 
conforme comprovante anexo. 
 
Psic. Célia Mazza de Souza 
CRP-08/02052 
Conselheira Presidente do CRP-PR 
 
Angela Soligo 
Presidente da ABEP 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ilmo. Senhor Prof. Dr. Benhur Gaio 
Reitor da Uninter 
Por e-mail alcione.c@uninter.com 
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