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Nesta conferência, serão apresentados dados e informações que caracterizam 
o momento atual da pós-graduação stricto sensu na área de Psicologia, hoje 
constituída por 87 programas na modalidade acadêmica e 14 programas na 
modalidade profissional. Os 101 programas da área resultam de um crescimento 
progressivo no decorrer dos anos e, atualmente, cobrem todas as regiões do país e se 
distribuem por quase todos os estados da federação. Ao longo da exposição, 
tópicos selecionados serão analisados e trazidos à reflexão, tais como o papel da área 
de Psicologia no Sistema Nacional de Pós-Graduação; o processo histórico e as 
perspectivas futuras da área; o processo de avaliação dos programas e seus efeitos; 
os desafios do desenvolvimento diante das políticas acadêmico-científicas vigentes. 
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