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  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR:  Avaliação Psicológica I Código: HP643 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( ) Semestral      (  ) Anual        (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 30 

CH semanal: 02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

É uma descrição sucinta que resume o conteúdo conceitual ou conceitual/procedimental 
tratado na disciplina.  
 
Fundamentos históricos da psicometria. Princípios da construção de instrumentos de 
avaliação psicológica. Contextos de aplicação. Diferenciação entre laudo pericial, 
parecer, relatório e atestado. 
 

Justificativa da proposta 
 

A presente disciplina teórica será ofertada durante período especial devido à pandemia 
do COVID-19 e considerando a Res. 59/20 do CEPE. Atividades semanais assíncronas 
e síncronas serão propostas a seguir. 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 
 
É a listagem de todos os tópicos, unidades ou itens que serão estudados durante o 
desenvolvimento da disciplina.  
 
1. Avaliação psicológica e testes psicológicos: Conceitos básicos  
2. O papel da observação e da entrevista na avaliação psicológica   
3. Aspectos históricos da testagem psicológica   
4. Classificação dos testes psicológicos   
5. Competências na avaliação psicológica e na aplicação dos testes psicológicos   
6. Validade dos testes psicológicos   
7. Fidedignidade dos testes psicológicos   
8. Padronização e normas dos testes psicológicos   
9. Laudos e pareceres  
10. Ética na avaliação psicológica  
 
Obs. Anexo cronograma. 
 

OBJETIVO GERAL 
 
É a formulação geral da competência que se espera do aluno ao terminar um curso, 
disciplina ou uma unidade de ensino. 
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Ao final do curso o aluno será capaz de compreender os fundamentos teóricos da 
psicometria e da avaliação psicológica e aplicar estes conhecimentos na prática 
profissional.  
  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
É a determinação do que se pretende que o estudante seja capaz de fazer (ou 
demonstrar que sabe fazer) ao término de um determinado tópico da aprendizagem. 
Seu desempenho deve ser observável e mensurável. Este tipo de objetivo é também 
chamado de objetivo comportamental ou objetivo de ensino. 
 

 
1. O aluno deverá explicar o conceito de teste psicológico. 
2. O aluno deverá descrever e explicar os principais conceitos que fundamentam a 

avaliação psicológica. 
3. O aluno deverá explicar as implicações éticas do uso dos testes psicológicos na 

prática profissional do psicólogo.   
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Indica as grandes linhas de ação utilizadas pelo docente em suas aulas para o 
desenvolvimento dos conteúdos curriculares e alcance dos objetivos pretendidos. 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas (duas horas semanais) a partir 
do dia 11 de agosto 2020, ou seja, terceiro ciclo, e término no dia 22 de setembro de 
2020. As atividades assíncronas serão compostas de pesquisa em sites e vídeos, 
previamente selecionados, que os alunos deverão elaborar um relatório escrito (o guia 
para esta atividade será disponibilizado).  
a) sistema de comunicação: será disponibilizado um email específico para contatar o 
docente e os monitores da disciplina. As atividades que comprovam frequência deverão 
ser enviadas exclusivamente através deste email até as 12h da sexta-feira de cada 
semana. Os encontros semanais ocorrerão através de equipe formada no Microsoft 
Teams. 
Quando o estudante não conseguir acesso à atividade síncrona, deverá ser encaminhado 
um email relatando a dificuldade, em até 24 horas pelo aluno, para que as atividades e 
conteúdos sejam repassados para o mesmo. 
 
b) modelo de tutoria: O docente e seus professores convidados realizarão as atividades 
síncronas de discussão e debate. Um monitor irá fazer o acompanhamento dos alunos 
em horários pré-determinado, para responder à dúvidas sobre os textos recomendados 
e as atividades.  
 
c) material didático para as atividades de ensino: Textos serão disponibilizados na 
Plataforma Microsoft Teams. Os links para os sites e vídeos serão colocados no material 
da disciplina.   
 
d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: para cursar 
esta disciplina é necessário acesso a Plataforma Microsoft Teams, email pessoal 
registrado na ufpr e acesso regular a internet. 
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e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados 
pelos discentes: durante a primeira semana de aulas, serão oferecidos tutoriais para cada 
tipo de atividade. As dúvidas e dificuldades poderão ser resolvidas através de email, 
durante o chat da turma com o monitor e em horários previamente agendados de 
encontros virtuais. 
 
f) identificação do controle de frequência das atividades. O controle de frequência 
somente será realizado através de entrega de atividades semanais: resenhas de textos 
abordados na atividade síncrona.  
 
g) indicação do número de vagas:  30 vagas 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação da disciplina será realizada mediante a frequência aos encontros, entrega 
de 02 trabalhos escritos sobre os temas propostos.   
 
A média final será atribuída pela média aritmética ponderada das 02 etapas.  
Média Final =  Trabalho I+Trabalho II  
                                         2 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

Cohen, R. J., Swerdlik, M. E., & Sturman, E. D. (2014). Testagem e Avaliação 
Psicológica-: Introdução a Testes e Medidas. AMGH Editora. 
Hogan, T. P. (2006). Introdução à prática de testes psicológicos. Rio de Janeiro: LTC 
Hutz, C. S., Bandeira, D. R., & Trentini, C. M. (2015). Psicometria. Artmed Editora.   
 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
É a leitura recomendada para aumentar os conhecimentos sobre determinados 
assuntos, criando a oportunidade de adentrar nas ideias de diferentes autores (mínimo 
três títulos). 
 
Cunha, J. A. (2009). Psicodiagnóstico-v. Artmed Editora. 
Lins, M. R. C., & Borsa, J. C. (2017). Avaliação psicológica: aspectos teóricos e práticos. 
Editora Vozes Limitada  
Urbina, S. (2007). Fundamentos da Testagem psicológica. Porto Alegre: Artmed.  

 
 

 
Professor da Disciplina:  Prof. Dr. Amer Cavalheiro Hamdan  
 

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato):  amerc.hamdan@gmail.com  
 
Assinatura: ______________________________________________ 
 
Chefe de Departamento: ELAINE CRISTINA SCHMITT RAGNINI 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
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Anexo: Cronograma - 2020  

Data  Temas 

11/08  Apresentação da disciplina  

  

18/08  1. Avaliação psicológica e testes psicológicos: Conceitos básicos  

2. O papel da observação e da entrevista na avaliação psicológica   
25/08  3. Aspectos históricos da testagem psicológica  

4. Classificação dos testes psicológicos   
01/09  5. Competências na avaliação psicológica e na aplicação dos testes 

psicológicos  

6. Validade dos testes psicológicos   
08/09  7. Fidedignidade dos testes psicológicos  

8. Padronização e normas dos testes psicológicos   
15/09  9. Laudos e pareceres   

22/09  10. Ética na avaliação psicológica  

 
 
 


