
 
 

PROGRAMA DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 

 
II.EMENTA 
Histórico da área de avaliação nas organizações e no trabalho. Questões éticas envolvidas na              
avaliação psicológica nas organizações. Avaliação em recrutamento e seleção; avaliação no           
contexto de desenvolvimento de carreira. Instrumentos e técnicas disponíveis para avaliação           
na área. Elaboração de documentos escritos decorrentes da avaliação na área. 
 
III. OBJETIVOS  
Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 
- Conhecer o histórico da área de avaliação psicológica nas organizações e no trabalho e os 
conceitos básicos de avaliação psicológica; 
- Compreender a avaliação psicológica aplicada às organizações como um processo 
científico; 
- Conhecer algumas ferramentas disponíveis para uso na área e refletir sobre suas 
possibilidades e limites de uso; 
- Planejar adequadamente um processo de avaliação psicológica de acordo com o contexto da 
organização, com os objetivos da avaliação psicológica, perfil dos candidatos, entre outras 
especificidades; 
- Aplicar de forma ética e contextualizada conhecimentos adquiridos na área da avaliação 
psicológica nas organizações; 
- Elaborar laudos decorrentes da avaliação psicológica realizada em contextos          
organizacionais e do trabalho. 
 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
- Histórico do campo de avaliação psicológica nas organizações; 
- Conceitos básicos de avaliação psicológica aplicado ao contexto das organizações e do 
trabalho; 
- Avaliação psicológica aplicada às organizações: utilização em atividades de gestão de 
pessoas e em ações voltadas para o desenvolvimento de carreira; 
- Ética em avaliação psicológica aplicada às organizações e trabalho; 
- Testes psicológicos, entrevistas e observação como ferramentas de avaliação na área; 
- Laudos psicológicos oriundos da avaliação psicológica realizada em organizações 
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