
 

 

 

ROTEIRO PARA DESCRIÇÃO DAS PRÁTICAS 

 

1-Título 

Construa um título autoexplicativo para sua prática. 

2-Profissionais autoras/es 

Nomear as/os profissionais que escreveram este relato. Não se esqueça de apresentar os 

números do CRP de quem for psicóloga/o. 

3-Política pública em que ocorreu a prática 

Apresente aqui qual a política em que se insere sua prática. Aproveite para descrever a 

instituição/serviço em que a prática ocorreu. 

4-Contexto que demandou a prática 

Descreva brevemente o contexto no qual a prática foi executada. Quais foram as 

problemáticas identificadas pela(o) profissional que demandaram intervenção da 

psicologia? Quais foram os objetos e objetivos dessa intervenção? 

5-Equipe participante 

Quais foram as/os profissionais que fizeram parte da prática? Informe aqui com precisão a 

quantidade e a formação dessas/es profissionais. Não é necessário expor os nomes. 

6-Recursos necessários 

Sinalize aqui informações sobre recursos materiais, tecnológicos, infraestruturais, humanos 

e orçamentários necessários para a execução da prática. 

7-Conhecimentos necessários 

 

 



 

 

 

Aqui gostaríamos de saber quais os conceitos, saberes técnicos e legais que foram 

utilizados para a execução da prática. Apresente de modo sintético, de modo a 

instrumentalizar quem lê e despertar o interesse de profissionais quanto a novos saberes. 

8-Descrição da execução da prática 

Agora é o momento de narrar a prática. Apresente aqui como ocorreu o trabalho, de modo 

descritivo, buscando trazer uma interlocução com outras/os profissionais que gostariam de 

se inspirar na sua prática exitosa. Tente abordar a articulação setorial e intersetorial, a 

interdisciplinaridade, o uso dos recursos, a aplicação dos saberes necessários, a execução 

processual do que foi realizado. 

Procure aqui resumir em etapas quais foram as atividades realizadas. Sabemos que uma 

prática não é uma receita, porém pedimos um esforço para que ela seja sistematizada 

9-Resultados alcançados 

Mesmo que já tenham sido descritos anteriormente, aproveite este campo para explicitar 

os resultados de maneira resumida (podendo ser em tópicos), de modo que as/os 

profissionais que se interessarem possam prever possíveis efeitos da implementação da 

ação. 

10-Desafios encontrados 

Quais os desafios técnicos, éticos, de gestão, ou outros que você encontrou na condução 

dessa prática? 

11-Informações complementares 

Ficou algo de fora? Traga aqui quaisquer informações que tenham sido relevantes, porém 

não couberam especificamente neste formulário. 

12-Referências 

Pedimos que você se atente à ABNT. Se você citou algum referencial, não deixe de pôr 

aqui! 



 

 

 

 

Observação: Procure ao máximo obedecer ao roteiro apresentado. Porém, caso seja 

necessário trazer outras informações, sinta-se livre para realizar alterações mediante 

justificativa. 

Não utilize imagens não autorizadas. Gráficos, esquemas e outras demonstrações visuais 

são bem-vindas. 

 


