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CONFENEN INFORMA ‐ 11 de Novembro de 2019 
         

CNE realizou audiência pública 
A CONFENEN participou 

Em pauta as Diretrizes Curriculares para graduação em Psicologia. 
 

Desde 2016 o assunto é discutido e no dia 7/11/2019, com a participação de 
vários atores, além de representantes de conselhos profissionais regionais, 
associações, etc, a CONFENEN foi convidada pelo atual presidente do CNE para 
oferecer sugestões com foco no documento base que fora disponibilizado aos 
interessados. 
 

A CONFENEN foi representada pelos professores José Sebastião dos Santos  
Filho e João Luiz Cesarino da Rosa. Durante a audência, que ocorreu na sede do 
CNE, em Brasília, o professor Sebastião Filho, no momento próprio e de forma 
sucinta, falou do significativo papel da CONFENEN na representação da iniciativa 
particular e citou algumas contribuições que foram protocoladas, endereçadas à 
coordenadora dos trabalhos, Conselheira Marília Ancona Lopez, contribuições essas  
resultantes de reuniões com profissionais da área de Psicologia, coordenadores de 
cursos de graduação de IES particulares, alguns NDE’s e respectivos corpos 
docentes.  

 
Prof. José Sebastião dos Santos Filho,  

da Câmara de Ensino Superior da CONFENEN. 
 

Durante a apresentação dos representantes das várias instituições ligadas à 
Psicologia e Conselhos Regionais, restou patente o posicionamento contrário a 
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práticas que possam resultar na formação de psicólogos utilizando a metodologia de 
educação a distância, pois foi ressaltada a necessidade de contato e interação com 
professores, colegas e sujeitos experimentados no processo, além das reivindicações 
voltadas à valorização da formação profissional, preocupação com as licenciaturas e 
da necessidade de participação efetiva e obrigatória de docentes durante a formação e 
não apenas de tutores.  
 

Segundo relatou o professor Sebastião Filho, cada inscrito teve a liberdade de 
fazer uso da palavra por no máximo 3 minutos e expor as contribuições, 
preocupações e desejos com relação ao documento que gerará as Diretrizes. 

 


