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PLANO DE CURSO 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

Curso: Bacharelado em Psicologia 

Disciplina:  Técnicas de Avaliação Psicológica I 

Professor:  Silvana Santana  

Código: PSI06 Carga Horária: 60 h Créditos: 03 

Pré-requisito(s): - 

Período: 5º  Ano: 2017.2 

  

2. EMENTA: 

Conceito de avaliação psicológica sob diferentes abordagens e os contextos da avaliação  

(clínica, organizacional, escolar e trânsito). Aspectos técnicos e éticos: Resoluções do CFP e o 

SATEPSI.Teoria dos instrumentos/ testes psicológicos (psicometria). Avaliação das aptidões 

humanas: inteligência, atenção e personalidade. Aplicação e correção de instrumentos/testes : 

R1, AC, PALOGRÁFICO. A entrevista psicológica. Elaboração de laudos e pareceres 

psicológicos. 

  

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

 Habilitar o aluno de psicologia no conhecimento teórico e prático das técnicas de 

exames psicológicos. 

 

 

 

  

  

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

1ª ETAPA: 

 

 Conceito de avaliação psicológica sob diferentes abordagens e os contextos da 

avaliação  (clínica, organizacional, trânsito e escolar).  

 

 Aspectos técnicos e éticos: Resolução  do CFP : 07/2003 e 10/2005 ; o SATEPSI. 

 

 Seminários Temáticos:  

1-Avaliação psicológica na neuropsicologia. 

2-Avaliação psicológica para cirurgia bariátrica. 

3-Avaliação psicológica no processo de transexualização. 

4-Avaliação psicológica para porte de arma. 

5-Avaliação psicológica para guarda de filhos. 

6-Avaliação psicológica para progressão de regime no Sistema Prisional. 
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2ª ETAPA: 

 

 Teoria dos Testes psicológicos (Psicometria). 

  Avaliação das aptidões humanas: inteligência, atenção e personalidade. 

 Aplicação e correção de instrumentos/testes : R1, AC, PALOGRÁFICO. 

 A entrevista psicológica. 

 Elaboração de laudos e pareceres psicológicos. 

 

 

 

  

6. METODOLOGIA DO TRABALHO: 
A disciplina será desenvolvida a partir de aulas teóricas e práticas, debates, estudo dirigido e 

produção de texto, por meio de recursos audiovisuais e dinâmicas interacionistas, balizados 

nos referenciais bibliográficos adotados. Usaremos os recursos que se seguem:     

 Aula expositiva: uso de data show, lousa, e acompanhamento do conteúdo teórico 

através dos livros indicados e textos auxiliares da disciplina (entregues previamente). 

 Leitura e debate de textos complementares (artigos científicos). 

 Aulas práticas: aplicação e correção de testes psicológicos (individual e coletivo). 

 Filmes e documentários (debates e produção textual). 

 Estudo dirigido. 

 Seminários temáticos 

 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

 

1ª ETAPA: 

 Avaliação processual 1 e 2 

SEMINÁRIOS: Será desdobrada em duas etapas, com valor de cinco pontos, cada:  

Entrega do trabalho escrito e apresentação em sala de aula. 

 

As equipes serão avaliadas pela professora e pelos demais alunos os quais receberão um 

formulário onde atribuirão notas conforme os critérios abaixo:  

1- Disponibilizar os resumos escritos do Seminário em até dois dias antes da apresentação, 

para a professora e para a turma (01 ponto). 

2- Organização do trabalho, sintonia da equipe e respeito ao tempo estipulado para a 

apresentação de 20 minutos para cada equipe (01 ponto). 

3- Articulação teoria e prática do conteúdo apresentado (01 ponto). 

4- Clareza e objetividade na apresentação (01 ponto) 

5- Utilização de recursos didáticos que facilitem a compreensão dos conteúdos apresentados 

(01 ponto) 

 

Seminários temáticos:  

1-Avaliação psicológica na neuropsicologia. 

2-Avaliação psicológica para cirurgia bariátrica. 

3-Avaliação psicológica no processo de transexualização. 

4-Avaliação psicológica para porte de arma. 

5-Avaliação psicológica para guarda de filhos. 

6-Avaliação psicológica para progressão de regime no Sistema Prisional. 
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 Avaliação Processual -1 (Nota: 0 a 5– dupla) 

 

Estudo dirigido: Responder  uma questão aberta sobre o filme “Sem Limites”, articulando com 

uma das teorias da inteligência trabalhadas em sala de aula.  

 

 Avaliação Processual - 2 (Nota: 0 a 5–individual) 

Estudo dirigido: Responder duas questões abertas sobre  entrevista psicológica tendo como 

referência o artigo científico “A entrevista psicológica como um processo dinâmico” ;  autor: 

Nemésio Almeida, 2004. 

 

 

 Avaliação Institucional (Nota: 0 a 10 -individual)  

Prova individual e escrita contendo 10 (dez) questões, sendo 05 (cinco) abertas e 05 (cinco) 

fechadas, com valor de 01 (um) ponto cada questão. 

OBS: O aluno que faltar a uma das avaliações processuais (ou as duas) terá que protocolar 

requerimento em tempo hábil, antes da avaliação institucional, com justificativa na 

secretaria acadêmica, solicitando nova (s) avaliação (s). O aluno será submetido a uma 

avaliação escrita sobre os conteúdos trabalhados na avaliação que faltou. 

2ª. CHAMADA: Todo o conteúdo da disciplina na etapa – individual/ valor:  10,0 

(dez) 

 

PROVA FINAL: Todo o conteúdo da disciplina – individual/ valor: 10,0 (dez);  

 

 

 

8. ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE: 

E-mail da turma. 

Acesso direto à professora. 

 

 

  

9. BIBLIOGRAFIA: 
 

BÁSICA: 

 

1-ANASTASI, A. Testes Psicológicos. São Paulo: EDU, 1997. 

2-CUNHA, J.A. et al. Psicodiagnóstico- V. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

3- PESSOA, R. Elaboração de laudos psicológicos – Um guia descomplicado.Ed. Vetor, 2016. 

Capitulo 5 a 10 

3-CARTILHA/CFP: Avaliação psicológica- diretrizes na regulamentação da profissão, 2010) 

4-PASQUALI. L.Técnicas de Exame Psicológico- Os fundamentos.Ed. Vetor, 2016. 

Cap 2 e 3- Teoria dos testes psicológicos 
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COMPLEMENTAR: 
 

1-ALCHIERI, J.C. et al. Comportamento humano no trânsito. São Paulo: Casa do psicólogo 2011. 

2-Apostila: 1ª PARTE 

Avaliação Psicológica- Cuidados e Compromissos, 2011 

Autora: Prfª  Dra Ana Lúcia Francisco (p. 1 a 7) 

3-Manual do teste psicológico BPA 

4-Manual do teste psicológico R1 

5-Manual do teste psicológico Palográfico 

6-DSM-V 

7- Artigos científicos* 

8-CFP - *todas disponíveis no site do Conselho Federal de Psicologia: 

Resolução 12/2000 

Resolução 02/2003 e 06/2004 

Resolução 07/2003 

Resolução 10/2005 

Resolução 07/2009 

Resolução 05/2012 

 

 

 

 

 

Paulo Afonso, 13 de dezembro de 2017. 

 

 

Silvana Maria de Santana 

Professora 

 

 


