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Belo Horizonte, 04 de agosto de 2015.

LICENCIATURAS... PSICOLOGIA. ALTERAÇÃO...

 

O Curso de Psicologia, bacharelado, ministrado por sua IES, oferece a Licenciatura em Psicologia, nos termos do art. 13, §
 6º da Resolução CNE/CES nº 5, de 15 de março de 2011?

Você já sabe que esse dispositivo foi revogado, e a regra nele disposta, alterada?

Você já sabe que todas as Resoluções do CNE, listadas a seguir, estão expressamente revogadas?

Resolução CNE/CP nº 2, de 26 de junho de 1997, que dispunha sobre os programas especiais de formação pedagógica,
 destinados a suprir a falta nas escolas de professores habilitados, em determinadas disciplinas e localidades, em caráter
 especial.

Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de setembro de 1999, que dispunha Dispõe sobre os Institutos Superiores de Educação, e o
 Curso Normal Superior, considerados os Art. 62 e 63 da Lei 9.394/96;

Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
 Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.

Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002, que Instituiu a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura,
 de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior.

Resolução CNE/CP nº 1, de 11 de fevereiro de 2009, que estabeleceu Diretrizes Operacionais para a implantação do
 Programa Emergencial de Segunda Licenciatura para Professores em exercício na Educação Básica Pública a ser
 coordenado pelo MEC em regime de colaboração com os sistemas de ensino e realizado por instituições públicas de
 Educação Superior, bem como a Resolução CNE/CP nº 3, de 7 de dezembro de 2012, que alterou a redação do seu art. 1º.
 

Venha saber tudo sobre a Resolução CP/CNE nº 2, de 1º/07/2015, que instituiu, as [NOVAS] Diretrizes Curriculares
 Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica –
 as licenciaturas. Inscreva-se.

 

 
 

Saudações,
 Profª. Abigail França Ribeiro

 Diretora Geral CONSAE
abigail@consae.com.br

Distribuído a Assessorados da CONSAE e CONSAEJur.
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