
São Paulo, 26 de março de 2020.


À Pró-reitoria de Ensino do IFSP,

 

• Considerando a suspensão do calendário acadêmico de cursos do IFSP, determinada 

pela Reitoria na Portaria nº 1200, de 23 de março de 2020;

• Considerando o Ofício Circular nº 3/2020 da Pró-Reitoria de Ensino:


a) que define como prioridade para o momento o acolhimento, a manutenção do 
vínculo entre os membros da comunidade do IFSP, ainda que mediado por tecnologia;

b) que sugere como ação a ser implementada o estabelecimento de um canal de 
comunicação com o(a)s Psicólogo(a)s para atenção em relação ao mal-estar advindo 
do confinamento e ansiedade;


• Considerando que, de acordo com a Resolução IFSP nº 138/2014, o psicólogo atua na 
perspectiva da Psicologia Educacional, em consonância às Referências Técnicas para 
atuação de psicólogas(os) na Educação Básica, publicada em 2019, contribuindo para 
a superação de questões individuais e sociais que incidem nos processos de 
aprendizagem;


• Considerando que foi recomendado pelo Conselho Federal de Psicologia, no dia 24 de 
março de 2020, a suspensão imediata das atividades presenciais realizadas por 
psicólogas(os), com solicitação às gestões e empregadoras(es) que disponibilizassem 
prioritariamente Tecnologias de Informação e Comunicação para o exercício 
profissional da Psicologia na modalidade a distância, modalidade de prestação de 
serviço já regulamentada pela Resolução CFP nº 011/2018;


• Considerando que o grupo de psicólogos e psicólogas ponderou sobre as questões 
éticas envolvidas na abordagem terapêutica individualizada neste contexto, como 
ambiente reservado que garanta o sigilo de informações, incluindo a falta de 
experiência, repertório e informações técnicas para o atendimento psicológico on-line 
de alguns;


Nós, psicólogas e psicólogos do IFSP, a partir de todas essas orientações, 
regulamentos e questões, sinalizamos que o trabalho do psicólogo no IFSP, durante 
o período de isolamento social e quarentena no qual nos encontramos, deve ser 
pensado e desenvolvido eminentemente em um sentido coletivo. Coletivo no que se 
refere ao trabalho com alunas e alunos; se desviando de uma lógica clínica e 
psicoterápica e atuando no âmbito mesmo da psicologia escolar; e coletivo 
também no que se refere ao planejamento e execução dessas ações, fortalecendo 
os laços com os demais membros da equipe sociopedagógica, em uma atuação 
verdadeiramente multidisciplinar. 
Para situações de atendimentos individuais, a necessidade e a viabilidade deverão ser 
avaliadas e tratadas entre a(o) estudante e a(o) psicóloga(o), diante das particularidades 
de atuação em cada câmpus. Cada profissional psicólogo terá a prerrogativa de ofertar 



ou não esse tipo de atendimento, levando-se em consideração as questões estruturais e 
éticas já mencionadas, bem como os embasamentos teóricos de sua prática profissional.


Atenciosamente, 


Psicólogas e Psicólogos do IFSP


⚠  Atenção: Segundo a Resolução CFP nº 011/2018, é vedado aos psicólogos o 
atendimento on-line em caso de emergência, urgência ou de violação de direitos. 
Nessas situações, é importante que se busque a rede de atendimento em saúde mental 
e de assistência e proteção social. É possível contar também com o Centro de 
Valorização da Vida para situações de crise suicida - pelo telefone 188 (CVV) ou site: 
www.cvv.org.br.
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