
 

 

 

Nota de apoio às/aos psicólogas/os e Docentes de Psicologia vinculadas/os ao Colegiado do 

curso de Psicologia da Universidade Federal do Sul da Bahia, campus Teixeira de Freitas. 

 

O Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03) e o Coletivo Psicologias em 

Movimento manifestam apoio às/aos psicólogas/os e docentes de Psicologia do Colegiado de curso 

de Psicologia da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), lotadas/os no campus Paulo Freire 

do município de Teixeira de Freitas. 

Em uma conjuntura política marcada pelo desmonte da educação superior, pela fragilização 

das universidades federais e seus reflexos institucionais e locais, compete à Universidade Pública 

ensejar esforços para a implementação de suas ações, em específico, a oferta dos cursos para a 

comunidade acadêmica e, no caso da formação de psicólogas/os, que esteja em cumprimento às 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia e às demais legislações 

pertinentes. 

De igual maneira, reafirmamos os Princípios Fundamentais do Código de Ética do 

Profissional do Psicólogo, que em seu inciso VI prevê que "o psicólogo zelará para que o exercício 

profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a Psicologia esteja sendo 

aviltada" e que, portanto, não coaduna com a precarização das condições de exercício profissional e, 

no caso em questão, da docência universitária. 

Reiteramos a defesa da Universidade Pública com a ampliação do ensino superior, 

principalmente no interior da Bahia, assim como a regularização e a permanência do curso de 

Psicologia na cidade de Teixeira de Freitas com a oferta das condições necessárias para seu 



 

 

funcionamento e para uma formação profissional de qualidade, que potencialize as particularidades 

do território, que considere as especificidades do corpo discente e que valorize o corpo docente do 

curso. 

Desta maneira, nos solidarizamos com as/os profissionais e docentes de Psicologia da 

Universidade Federal do Sul da Bahia, campus Teixeira de Freitas, envolvidas/os neste processo de 

construção de uma Universidade pública, gratuita e de qualidade no interior da Bahia. 

 

Salvador, Bahia, 25 de junho de 2020. 
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