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PROGRAMA DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 
Curso: Psicologia Disciplina:  PSI 7502 – Avaliação Psicológica 
Horas/aula semanais: 4  Pré-requisitos: PSI 7402 Psicometria 

 
II. EMENTA 
 
Fundamentos da avaliação psicológica: objetivos, etapas e competências. Exigências técnicas 
na escolha de instrumentos psicológicos. Integração de informações provenientes de diferentes 
fontes em um processo de avaliação psicológica. Aspectos éticos relacionados à Avaliação 
Psicológica. 
 
III. OBJETIVOS  
Ao final da disciplina, o aluno deverá ser capaz de: 
 

● Conhecer o histórico da área da avaliação psicológica; 
● Conhecer conceitos básicos e campos de aplicação dos métodos de avaliação 

Psicológica; 
● Diferenciar avaliação psicológica de testagem psicológica; 
● Explicitar as funções e etapas da avaliação psicológica; 
● Reconhecer as principais ferramentas para uso em processos de avaliação psicológica; 
● Caracterizar as diferenças entre testes psicométricos e projetivos; 
● Identificar as possibilidades e limitações das diversas ferramentas úteis para o contexto 

da avaliação psicológica; 
● Identificar os fundamentos teóricos e práticos de ao menos dois testes psicológicos com 

parecer favorável pelo Conselho Federal de Psicologia; 
● Analisar dinamicamente as interações entre as variáveis observadas no processo de 

avaliação, com vistas à elucidação de hipóteses decorrentes da queixa ou demanda; 
● Planejar e realizar a integração de informações decorrentes de avaliação psicológica; 
● Identificar as principais aplicações do código de ética do psicólogo e demais resoluções 

à área de avaliação psicológica;  
● Identificar as competências profissionais necessárias para a realização de avaliação 

psicológica; 
● Conhecer os aspectos necessários para redação de documentos decorrentes de avaliação 

psicológica, baseados na resolução do Conselho Federal de Psicologia; 
● Redigir um laudo decorrente de avaliação psicológica, com base na legislação vigente. 

 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

● Histórico dos Testes Psicológicos;  
● Definições e etapas da avaliação psicológica; 
● Competências do psicólogo na condução da avaliação psicológica; 
● Áreas de aplicação da avaliação psicológica; 
● Ética Profissional aplicada à avaliação psicológica, resoluções do Conselho Federal de 

Psicologia pertinentes à avaliação psicológica e o Satepsi;  
● Classificação dos Testes psicológicos;  
● Integração de informações decorrentes da avaliação psicológica; 
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● Elaboração de documentos decorrentes da avaliação psicológica. 
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