Currículo Mínimo para os Cursos de Psicologia
RESOLUÇÃO
Fixa o currículo mínimo e a duração do Curso de Psicologia
O Conselho Federal de Educação usando da atribuição que lhe conferem os arts. 9°
(letra e) e 70 da Lei n° 4.024, de 20 de dezembro d e 1961, e tendo em vista o
Parecer n° 403/62, que a esta se incorpora,
Resolve:
Art. 1° - O currículo mínimo do Curso de Psicologia , para o Bacharelado e a
Licenciatura, compreende as matérias abaixo indicadas:
1. Fisiologia;
2. Estatística;
3. Psicologia Geral e Experimental;
4. Psicologia do Desenvolvimento;
5. Psicologia da Personalidade;
6. Psicologia Social;
7. Psicopatologia Geral.
Parágrafo Único: para obtenção do diploma de Psicólogo exigem-se, além das
matérias fixadas por itens de n° 1 a 7 dêste artigo , mais cinco (5) outras assim
discriminadas:
8. Técnicas de Exame Profissional e Aconselhamento Psicológico;
9. Ética Profissional;
10. /12. Três dentre as seguintes:
a) Psicologia do Excepcional,
b) Dinâmica de Grupo e Relações Humanas,
c) Pedagogia Terapêutica,
d) Psicologia Escolar e Problemas de Aprendizagem,
e) Teorias e Técnicas Psicoterápicas,
f) Seleção e Orientação Profissional,
g) Psicologia da Indústria.
Art. 2° - São ainda obrigatórios:
a) Para obtenção do diploma que habilita o exercício do magistério em cursos de
nível médio, as matérias pedagógicas fixadas em Resolução especial, de acordo
com o Parecer n° 292/62, das quais se exclui a Psic ologia da Educação;
b) Para a obtenção do diploma de Psicólogo, um período de treinamento prático sob
a forma de estágio supervisionado.
Art. 3° - A duração do Curso de Psicologia é de qua tro (4) anos letivos para o
Bacharelado e a Licenciatura e de cinco (5) anos letivos para a formação de
Psicólogos, incluindo-se nesta última hipótese o estágio supervisionado.
Art. 4° - O currículo mínimo e a duração do curso d e psicologia, fixados nesta
Resolução, terão vigência a partir do ano letivo de 1963.

(a) Deolindo Couto, Presidente.

