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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

PLANO DE ENSINO 
 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Psicologia Semestre: 2020.1 T-07319 

Disciplina: PSI 5903 Temas em Psicologia III: Perícia Psicológica H/aula sem.: 04 Hor: 413304 

PCC: Não se aplica                 Carga horária total (h/a): 72                     CH: teórica: 52 h/a Prática: 20h/a 

Pré-requisitos: PSI 7502 – Avaliação Psicológica 

Equivalência: Não se aplica   

Tipo: Optativa  
Professor: Roberto Moraes Cruz, Dr                      E-mail: robertocruzprof@gmail.com 

Estagiários docentes: Paulus de Wit                       Email: paulusdewit@gmail.com 

                                   Adelino Domingos Onofre  Email : adelinoonofre@gmail.com 

 

 

II. EMENTA 

Noções básicas de Direito, instituições jurídicas e processo judicial. Perícia psicológica: conceito e 

fundamentos teóricos. Perícia psicológica administrativa e judicial. Perícia psicológica no processo judicial. O 

papel do perito e dos assistentes técnicos. O método da perícia psicológica. Laudo psicológico pericial. 

 

III. OBJETIVOS 

Desenvolver competências e habilidades dos alunos para: 

1) Caracterizar a avaliação psicológica no contexto jurídico; 

2) Identificar os fundamentos da perícia psicológica no processo judicial e administrativo; 

3) Delimitar o objeto, os fundamentos e as áreas de abrangência da perícia psicológica em diferentes ramos do 

Direito;  

4) Caracterizar o trabalho do perito e dos assistentes técnicos; 

5) Caracterizar o método da perícia psicológica; 

6) Identificar as características do laudo psicológico pericial; 

7) Identificar as contribuições da perícia psicológica na tomada de decisão judicial e na pesquisa científica. 

 

IV.  CRONOGRAMA/CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Sem Conteúdo Programático/Período/Atividades/Carga Horária Semanal e Total 

Parte Dia Atividades síncronas H/A Atividades assíncronas H/A 
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04mar Comunicação do plano de Ensino. 

Introdução à disciplina: conceitos 

principais e indicações de leituras 

4 - - 

2 
11 mar Avaliação psicológica no contexto 

forense: visão geral  
4 - Leitura de textos recomendados   - 

3 

 

 

02set 

Webconferência1- BBB Moodle 
Realinhamento das atividades de 

ensino-aprendizagem: 

Avaliação e perícia psicológica no 

contexto judicial 

2 

- Revisão do conteúdo gravado 

- Síntese dos pontos principais 

- Leitura e Discussão do Texto 1:   
Lago. V. Demandas de avaliação 

psicológica no contexto forense (2019). 

- Preparação para a Webconferência2 

1 

4 09set 

Webconferência2 - BBB Moodle 
Noções básicas de Direito, dos 

sistemas de justiça e do processo 

judicial 

3 - Leitura e Discussão do Texto 2:  
Gonçalves, V. C. O sistema de Justiça 

brasileiro (2019).  

- Revisão do conteúdo gravado 

- Preparação para a Webconferência3 
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5 16set 

Webconferência3 - BBB Moodle 
Perícia psicológica administrativa e 

judicial: características e função; 

Perícia e provas técnicas no âmbito 

processual 

3 - Discussão do Texto 3:  

Rovinski, S. L. R. (2019). Avaliação 

psicológica no Contexto Forense. 

- Revisão do conteúdo gravado 

- Preparação para a Webconferência4  

1 

6 23set 

Webconferência4 - BBB Moodle 
Perícia psicológica no processo 

judicial brasileiro e no Direito 

internacional. O papel do perito e 

dos assistentes técnicos. 

3 - Discussão do Texto 3:  

Rovinski, S. L. R. (2019). O papel de 

perito e de assistente técnico. 

- Revisão do conteúdo gravado 
1 

7 30set 

Atividade de avaliação da 

aprendizagem da Parte 1  
Dúvidas sobre conteúdos abordados 

na Parte 1 por meio do Chat com os 

estagiários docentes 

2 - Síntese dos textos/discussões e 

comentários críticos da Parte 1  

- Envio da Síntese de Aprendizagem da 

Parte 1 para o Moodle até o dia 06 de 

outubro 

- Preparação para a Webconferência5 

1 
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07out 

Webconferência5 - BBB Moodle 
Identificação dos aspectos básicos 

de um processo judicial e o papel 

da prova técnica pericial: raciocínio 

clínico e nexo de causalidade.  

3 - Discussão do Texto 4:  

Evangelista, R. (2000). Algumas 

considerações sobre as perícias judiciais 

no âmbito cível.  

- Revisão do conteúdo gravado 

- Preparação para a Webconferência6 

1 

9 14out 

Webconferência6 - BBB Moodle 
Perícia psicológica no âmbito do 

Direito Criminal: capacidade e 

inimputabilidade penal 

3 - Discussão do Texto 5:  

Gauer et al. (2019). Avaliação de 

imputabilidade penal/superveniência de 

doença mental. 

- Revisão do conteúdo gravado 

- Preparação para a Webconferência7 

1 

10 21out 

Webconferência7 - BBB Moodle 
Perícia psicológica no âmbito do 

Direito Cível: capacidade civil, 

dano moral, capacidade parental, 

alienação parental, tutela, adoção. 

3 - Discussão do Texto 6: 

Schaefer, L. S., Rossetto, S., & Kristensen, 

C. H. (2012). Perícia psicológica no abuso 

sexual de crianças e adolescentes.  

- Revisão do conteúdo gravado 

- Preparação para a Webconferência8 

1 

11 28out 

Webconferência8 - BBB Moodle 
Perícia psicológica no âmbito do 

Direito do Trabalho: nexo trabalho 

e saúde mental 

3 - Discussão do Texto 7: 

Cruz, R. M., & Maciel, S. K. (2005). 

Perícia de danos psicológicos em 

acidentes de trabalho.  

- Revisão do conteúdo gravado 

- Preparação para a Webconferência9 

1 

12 04nov 

Atividade de avaliação da 

aprendizagem da Parte 2  
Dúvidas sobre conteúdos abordados 

na Parte 2 por meio do Chat com os 

estagiários docentes 

2 Elaboração e entrega do Termo do 

Glossário Psicojurídico 

- Preparação para a Webconferência10 1 

13 

11nov Webconferência9- BBB Moodle 
Documentos psicológicos nas 

esferas jurídicas: características e 

usos 

3 Texto 8: Cruz. R. M. (2019). Documentos 

psicológicos 

- Preparação para a Webconferência11 

- Video: levantamento de pontos 

relevantes 

1 

14 

18nov Webconferência11 - BBB Moodle 
O laudo psicológico pericial 

3 Texto 8: Cruz. R. M. (2019). Documentos 

psicológicos 

- Preparação para a Webconferência12 
1 

15 

25nov Webconferência12 - BBB Moodle 
Discussão do caso pericial 1: 

aspectos relevantes. 

3 Estudo e discussão de casos em processos 

judiciais em que houve produção de prova 

técnica pericial psicológica  

- Preparação para a Webconferência13 

3 
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16 02dez Webconferência13 - BBB Moodle 
Discussão do caso pericial 2: 

aspectos relevantes. 

3 Estudo e discussão de casos em processos 

judiciais em que houve produção de prova 

técnica pericial psicológica 

- Entrega da Síntese interpretativa de 

um dos casos estudados até o dia 5 de 

dezembro 

Preparação para a Webconferência14 

2 

17 

09dez Webconferência14 - BBB Moodle 
Comentários sobre as Sínteses 

interpretativas Avaliação do 

aprendizado na disciplina e 

disponibilização das notas finais. 

2  

Envio da Nova Avaliação a ser 

respondida por escrito 

 

Entrega da Nova Avaliação até o dia 13 

de dezembro 

1 

18 Final 16dez - Disponibilização do Chat para 

troca de ideias sobre a 

aprendizagem na disciplina e 

perspectivas profissionais  

2 

Disponibilização de todos os resultados da 

disciplina no Moodle 

- 

Total  52  20 

Obs.: H/A= Hora/aula 

 

V. METODOLOGIA  

 

1) A metodologia da disciplina foi alterada, levando em consideração os aspectos normativos previstos 

Resolução Normativa Nº 140/2020/CUn, de 21 de julho de 2020;  

2) A disciplina será realizada mediante a combinação de atividades síncronas (em tempo real, por 

videoconferência) e assíncronas (atividades programadas para serem realizadas ao longo das semanas, 

conforme previsto na Resolução Normativa Nº 140/2020/CUn, de 21 de julho de 2020; 

3) Todas atividades síncronas ou assíncronas serão realizadas no Ambiente Virtual de Ensino e 

Aprendizagem Moodle da UFSC; 

4) Todas as leituras programadas estão digitalizadas e disponíveis no Moodle. 

5) O registro de frequência nas atividades síncronas serão feitas on line. Os alunos poderão justificar a não 

participação eventual em alguma atividade síncrona, desde que apresente contribuição oral ou escrita nas 

demais atividades previstas  

6) As atividades síncronas ocorrerão no horário regular da disciplina: quartas, das 13h30 às 15h30; 

7) As atividades assíncronas ocorrerão ao longo das semanas, conforme programação da disciplina; 

 

Estratégias de ensino-aprendizagem: 
a) Aulas expositivas– definição de conceitos, discussão dos fundamentos teóricos-técnicos e aplicações da 

perícia psicológica no mundo jurídico (uso de slides e outros recursos áudio-visuais);  

b) Estudos dirigidos – leitura prévia e síntese de textos selecionados para discussão na disciplina; 

c) Sínteses de Aprendizagem – elaboração escrita de aspectos considerados relevantes nos textos de referência 

e/ou vídeos; 

d) Estudo e discussão de casos em processos judiciais em que houve produção de prova técnica pericial 

psicológica e síntese interpretativa; 

 

VI. AVALIAÇÃO 

1) Frequência nas aulas (pelo menos 75%) e participação nas atividades propostas. Assinatura de frequência 

em sala de aula. 

2) Síntese de aprendizagem: elaboração, por escrito, de um texto síntese acerca dos aspectos principais dos 

textos introdutórios da disciplina (10 pontos – atividade individual). 

3) Glossário de Termos Psicojurídicos: elaboração, por escrito, de um texto síntese sobre termo utilizado no 

âmbito psicojurídico para compor o Glossário, a ser entregue ao final da II Unidade da disciplina. Modelo 

fornecido pelo professor. Utilizar regras de metodologia científica da APA/ABNT para citações e 
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referências. Duas páginas no máximo, Times New Roman, espaço simples (10 pontos – atividade 

individual). 

4) Estudo de Caso: Elaboração de interpretação de decisão judicial, com base em perícia psicológica, 

considerando os pressupostos/conceitos psicojurídicos aplicados em caso concreto. Utilizar regras de 

metodologia científica da ABNT ou APA, buscando discutir a decisão com base em conteúdos 

psicológicos em normas ou doutrinas jurídicas. Participação na discussão dos estudos de casos (10 pontos 

– atividade em grupo). 

Obs.: Atividades de avaliação entregues fora do prazo estipulado no Plano de Ensino incorrerá em 

redução da nota em 1 ponto por dia, independente da análise do conteúdo e forma da atividade; 

 

AV1= Síntese de Aprendizagem (10 pontos) 

AV2= Termo do Glossário (10 pontos) 

 AV3= Interpretação de decisão judicial (10 pontos) 

 Nota final = V1+V2/2 = Média final 

 

Critérios para atribuição de conceitos com base nos documentos escritos 
1. Objetividade, clareza, coerência e capacidade de síntese nos documentos escritos; 

2. Pertinência do conteúdo escrito face aos objetivos da atividade e aos assuntos discutidos no âmbito da 

disciplina. 

3. Uso correto das regras de ortografia e gramática; 

4. Uso correto das normas da APA ou ABNT no uso de referências. 

 

VII. NOVA AVALIAÇÃO 

O artigo 26, em seu parágrafo 2o. da Resolução 018/Cun/96, prevê que o aluno, com frequência suficiente, 

que apresentar aproveitamento insuficiente, terá direito a uma nova avaliação prevista no Plano de Ensino, 

desde que sua média final não seja inferior a 3,0. A nova avaliação abrangerá o conteúdo da disciplina 

ministrado durante o semestre. A Nova avaliação consistirá em questões abertas e fechadas versando sobre 

todos os assuntos previstos no Plano de Ensino, a ser enviado para o professor/moodle até a data prevista no 

Cronograma.  

 

VIII. REFERÊNCIAS BÁSICAS (TEXTOS UTILIZADOS NA DISCIPLINA) 

Texto 1: Medeiros Lago, V. (2019). Demandas de Avaliação Psicológica no Contexto Forense (2019). In:  Hutz, C. S., 

Bandeira, D. R., Trentini, C. M., Rovinski, S. L. R., & de Medeiros Lago, V. (orgs.). Avaliação Psicológica 

no Contexto Forense. Artmed.  

Texto 2: Gonçalves, V. C. O Sistema de Justiça Brasileiro (2019). In:  Hutz, C. S., Bandeira, D. R., Trentini, C. M., 

Rovinski, S. L. R., & de Medeiros Lago, V. (orgs.). Avaliação Psicológica no Contexto Forense. Artmed. 

Texto 3: Rovinski, S. L. R. Avaliação Psicológica no Contexto Forense (2019). In: Baptista, M. N. et al. Compêndio de 

Avaliação Psicológica. Petrópolis: Vozes, p. 311-321. 

Texto 4: Evangelista, R. (2000). Algumas considerações sobre as perícias judiciais no âmbito cível. Revista Imesc, 2, 51-

57. 

Texto 5: Gauer et al. (2019). Avaliação de imputabilidade penal/superveniência de doença mental. In:  Hutz, C. S., 

Bandeira, D. R., Trentini, C. M., Rovinski, S. L. R., & de Medeiros Lago, V. (orgs.). Avaliação Psicológica 

no Contexto Forense. Artmed. 

Texto 6: Cruz, R. M., & Maciel, S. K. (2005). Perícia de danos psicológicos em acidentes de trabalho. Estudos e 

Pesquisas em Psicologia, 5(2), 120-129. 

Texto 7: Schaefer, L. S., Rossetto, S., & Kristensen, C. H. (2012). Perícia psicológica no abuso sexual de crianças e 

adolescentes. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 28(2), 227-234. 

Texto 8: Cruz. R. M. (2019). Documentos psicológicos. In:  Hutz, C. S., Bandeira, D. R., Trentini, C. M., Rovinski, S. L. 

R., & de Medeiros Lago, V. (orgs.). Avaliação Psicológica no Contexto Forense. Artmed. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES (MATERIAIS DE APOIO) 

Cruz, R. M., & Ramirez, D. C. (2005). O trabalho do psicólogo no campo jurídico. Casa do Psicólogo. 

Gava, L. L., Pelisoli, C., & Dell’Aglio, D. D. (2013). A perícia psicológica em casos de suspeita de abuso sexual infanto-

juvenil. Avaliação psicológica, 12(2), 137-145. 
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Huss, M. T. (2009). Psicologia forense: pesquisa, prática clínica e aplicações. Artmed Editora.  

Hutz, C. S., Bandeira, D. R., Trentini, C. M., Rovinski, S. L. R., & de Medeiros Lago, V. (2019). Avaliação Psicológica 

no Contexto Forense. Artmed Editora. 

Jung, F. H. (2014). Avaliação psicológica pericial: áreas e instrumentos. Revista Especialize On-line, 8(1), 1-17. 

Ortiz, M. C. M. (1986). A perícia psicológica. Psicologia: ciência e profissão, 6(1), 26-30. 

Rovinski, S. L. R. (2007). Fundamentos da perícia psicológica forense. Vetor. 

Rovinski, S. L. R., & Cruz, R. M. (2017). Psicologia jurídica: perspectivas teóricas e processos de intervenção. Vetor. 

Sá, A. A. (2007). Criminologia clínica e psicologia criminal. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 

Schaefer, L. S., Rossetto, S., & Kristensen, C. H. (2012). Perícia psicológica no abuso sexual de crianças e 

adolescentes. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 28(2), 227-234. 

Trindade, J. (2004). Manual de psicologia jurídica. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 

 

IX. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 

O atendimento aos estudantes será feito por meio dos recursos disponíveis no Moodle: Fórum e Chat 

Horários específicos para vídeo-chamada devem ser realizadas com agendamento junto aos 

estagiários docentes e serão realizadas logo após as atividades síncronas da disciplina até o limite de 

uma hora. 

 

X. SOBRE DIREITO AUTORAL E DE IMAGEM   

 

1) Respeite os materiais produzidos para a disciplina. Se os utilizar, referencie-os. Não faça cópia e 

divulgação não autorizada.  

2) Videoaulas e/ou gravações serão produzidas especificamente para essa disciplina/turma, para 

utilização na plataforma Moodle. Sua reprodução e divulgação não está autorizada.  

3) Não será permitido gravar, fotografar ou copiar as aulas disponibilizadas no Moodle. O uso não 

autorizado de material original retirado das aulas constitui violação de direitos autorais – conforme a 

Lei nº 9.610/98 –Lei de Direitos Autorais. Além de direitos autorais, podem envolver o direito de 

imagem tanto do professor quanto dos discentes envolvidos. O uso da imagem exige autorização da 

pessoa envolvida.  

 
 


