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O curso desenvolve habilidades e competências dos psicólogos no campo da avaliação

psicológica, independentemente da área que atua profissionalmente, mas com um recorte

para o âmbito dos processos periciais e de assistência técnica, comumente relacionados ao

campo das avaliações compulsórias. A avaliação psicológica é considerada um campo de

pesquisa, ensino e atuação em Psicologia, sustentado por bases teóricas e evidências

científicas oriundas dos estudos empíricos e literatura psicológica especializada.

O curso prevê o estudo de modalidades de avaliação psicológica, avaliação e

diagnóstico psicológico, estudos de casos em grupos de network além da prática

supervisionada que pode ser na estrutura da clínica de psicologia da Universidade Positivo.

Por que fazer este curso?



São objetivos do curso:

• Capacitar psicólogos para a realização de processos de avaliação psicológica em

diferentes campos de atuação profissional em Psicologia;

• Desenvolver habilidades e competências para planejar e executar processos de

avaliação psicológica sustentados por raciocínio clínico.

• Saber realizar procedimentos de avaliação e perícia psicológica, com base em

recursos técnicos e instrumentais válidos e relevantes ao propósito da avaliação;

• Reconhecer e usar referenciais técnicos na discussão das análises científicas no

processo de avaliação e análise psicológica;

• Comunicar os resultados da avaliação e da psicologia por meio de especificidades

psicológicas e documentos psicológicos.

Por que fazer este curso?



Quem pode fazer?

UNIDADE

Ecoville

DURAÇÃO

21 meses

INVESTIMENTO

26 parcelas de R$ 590,00

MATRIZ CURRICULAR

425 horas

PERIODICIDADE

Quinzenal

DIA 1

SEXTA-FEIRA

19h às 22h30

DIA 2

SÁBADO

8h30 às 12h30 e

13h30 às 17h30

Estão aptos a realizar o curso psicólogos e profissionais de

Recursos Humanos.



Coordenação

JANETE KANPIK

janete.knapik@up.edu.br

Doutoranda em Processos Psicossociais e de

Saúde no Trabalho e nas Organizações pela

UFSC, Mestrado em Administração pela

Universidade Positivo, Psicóloga pela

Universidade Tuiuti do Paraná, MBA em

Gestão Estratégica de Pessoas com ênfase em

Gestão de Pessos pala FGV, Especialização em

Gestalt Psicossocial pela Società Italiana di

Gestalt (Roma, Itália) e Especialização em

Sexualidade pelo Istituto di sessuologia di

Roma (Roma, Itália). Editora Jr da rPOT,

Revista de Psicologia Organizacional e do

Trabalho da Sociedade Brasieira de Psicologia

Organizacional e do Trabalho. Professora do

curso de Psicologia da Universidade Positivo.

Consultora em processos de gestão de

pessoas, diagnóstico e gestão do clima

organizacional, mapeamento de

competências e desenvolvimentos de

programas de trainee.

Coordenação

mailto:janete.knapik@up.edu.br


Coordenação

ROMILDA GUILLAND

guil.ro@hotmail.com

Psicóloga, especialista em Psicologia Clínica,

Mestre em Psicologia Clínica, doutora em

Processos Psicossociais e de Saúde no

Trabalho e nas Organizações. Atualmente, faz

parte do programa de pós-doc da UFSC,

coordena a linha 2 de pesquisa (adaptação e

validação de instrumentos) do Laboratório

Fator Humano – UFSC e trabalha no Tribunal

de Justiça do Estado do Paraná.

Coordenação

mailto:guil.ro@hotmail.com
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PROGRAMA

do Curso
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FUNDAMENTOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – 30H

Origens da perícia psicológica; conceito, caraterísticas e modalidades de perícia psicológica;

definição e caracterização da atividade do psicólogo perito e do assitente técnico no âmbito

judicial; perícia na atividade profissional do psicólogo; nexo entre dano psíquico e motivo

processual; prova pericial e ética e perícia psicológica.

DESENVOLVIMENTO HUMANO E PSICOPATOLOGIAS – 30H

Especificidades do desenvolvimento infantil e adolescente. Dimensões biológicas, históricas,

sociais e culturais do desenvolvimento psicológico. Teorias clássicas em Psicologia do

Desenvolvimento. Desenvolvimento cognitivo, afetivo, emocional, social e moral. Relação entre

desenvolvimento e aprendizagem. Transtornos do desenvolvimento. Características do

desenvolvimento adulto e do idoso. Questões psicológicas relacionadas ao trabalho, relações de

gênero, sexualidade, conjugalidade e aprendizagem. Teorias contemporâneas de enfoques

sociais, biológicos e psicológicos do envelhecimento. Perdas, ganhos e troca de papéis.

Trabalho, aposentadoria e projeto de vida. A família e o idoso.

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO – 15H

Desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo-emocional e social na infância, na adolescência, idade

adulta e na velhice. Abordagens integradoras do desenvolvimento ao longo do curso de vida.

Transtornos do desenvolvimento segundo o DSM V: Trastornos Cognitivos, Trastornos Afetivos,

Transtornos de Personalidade, Personalidade dissocial e dependência química. Determinantes

biopsicossociais do comportamento e responsabilidade e inimputabilidade. Métodos de

pesquisa em Psicologia do Desenvolvimento.

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA SAÚDE MENTAL – 15H

Os determinantes sócio-históricos e o desenvolvimento do conceito de saúde. A valoração do

estado mental na clínica e na psicologia juridica; as principais técnicas de avaliação psicológica

da saúde mental: entrevistas, escalas, métodos expressivos e protocolos. Conceitos avançados

sobre
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sobre avaliação psicológica no contexto de saúde mental. A Psicologia e a ética na promoção,

prevenção e reabilitação na saúde do indivíduo em diferentes instituições.

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NA PSICOTERAPIA – 15H

Avaliação psicológica aplicada à psicoterapia; etapas do psicodiagnóstico; técnicas e

instrumentos utilizados no processo de psicodiagnóstico nas diferentes faixas etárias (infância,

adolescência, adulto e idoso); ética e consequências dos processos de avaliação em

psicoterapia.

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA PERSONALIDADE – 30H

Definição cto de traços, caráter e personalidade; teorias da personalidade; avaliação da

personalidade e o modelo dos cinco grandes fatores; traços de personalidade ao longo do ciclo

vital; avaliação da personalidade em crianças, adolescentes, adultos e idosos; avaliação de

transtornos de personalidade; métodos de avaliação da personalidade; métodos projetivos de

avaliação da personalidade; avaliação da personalidade no contexto forense; perspectivas

futuras para avaliação e diagnóstico dos transtornos de personalidade. Uso dos princiais testes

de avaliação de personalidade, Pfister, inventários, HTP, Palográfico, etc.

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA ATENÇÃO E MEMÓRIA – 15H

Definição do constructo da inteligência; modos de orientação da atenção; modelos de estudo

da atenção; desenvolvimento da atenção e substratos neuroanatomofuncionais; instrumentos

de avaliação da atenção; avaliação psicológica tradicional e informatizada da atenção nas

queixas de TDAH; pesquisas empíricas sobre os subtratos neurais das diferentes habilidades ou

subsistemas atencionais. Testes que avaliam a atenção: infantil, adolescente, adulto e idoso.

Definição do constructo de memória; avaliação psicológica da memória como: problema seja

secundário a prejuízos a outros sistemas cognitivos, identificar os sistemas de memória

prejudicados, etapas da memorização que esta prejudicada. Descrever a natureza do prejuizo

da função cognitiva. Sistema de memória conforme o conteúdo; etapas de formação da

inhfantil



Clique aqui para saber mais

memória e as respectivas estruturas cerebrais; testes que avaliam a memória infantil,

adoelscente, adulto e idoso. Desafios e avanços nacionais em avaliação psciológica da memória.

Estudos de casos que abordem a memória de trabalho; semântica; episódica visual e episódica

verbal.

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA INTELIGÊNCIA – 15H

Definição do constructo da inteligênica, na perpectiva dos principais modelos teóricos; teorias

mais utilizadas em pesquisas; testes brasileiros de avaliação da inteligência; aula prática de

avaliação da inteligência infantil, adolescente, adulto e idoso. Inteligência emocional.

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA – 30H

Neuropsicologia, histórico e conceito; avaliação neropsicológica: contextos de aplicações e

objetivos; as diferentes etapas da avaliação neuropsicológica (entrevista clínica, instrumentos

padronizados, etc.); avaliação neuropsicológica com adulto e criança. Avaliação psciológica e

transtorno do neurodesenvolvimento; outras avaliações neuropsicológicas relacionadas com

problema do comportamento e no contexto forense; pesquisas no campo da neuropsicologia.

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NAS ORGANIZAÇÕES – 15H

Histórico da área de avaliação psicológica nas organizações e no trabalho. Comportamento

humano. Indivíduo: variáveis intrínsecas e extrínsecas determinantes do comportamento.

Percepção, atitudes, motivação e aprendizagem. Relacionamento interpessoal. Processos de

liderança, tensão e conflito. Feedback. Questões éticas envolvidas na avaliação psicológica nas

organizações. Avaliação em recrutamento e seleção. Avaliação Psicossocial. Instrumentos e

técnicas disponíveis para avaliação na área. Pesquisas na áreas de avaliação psicológica nas

organizações.

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL – 15H

Conceito de orientação profissional. Fundamentos teóricos, metodológicos e práticos da

orientação

REMOTO

REMOTO
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orientação profissional. Variáveis implicadas na escolha profissional; métodos de intervenção e

avaliação em orientação profissional; orientação, avaliação e testagem; etapas e abordagens do

processo de uma avaliação em orientação profissional. A orientação profissional como suporte

à reorientação de carreira; pesquisas em avaliação sociológica na orientação profissional.

AVALIAÇÃO PSICOEDUCACIONAL – 15H

Fundamentos da avaliação psicoeducacional; avaliar os fenômenos humanos de ordem

cognitiva, comportamental e afetiva relacionados à aprendizagem humana. Os múltiplos

fatores que influenciam a aprendizagem. Transtornos específicos da aprendizagem. Avaliação

da atenção, linguagem e habilidades visoespaciais. Avaliação da capacidade adaptativa.

Técnicas e métodos de avaliação psicoeducacional; o processo de avaliação psicoeducacional

tendo como base a análise da queixa escolar e encaminhamentos para a avaliação

psicoedicacional; estudos de casos.

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA PORTE DE ARMA – 15H

Marcos legais sobre o porte de arma; proposição de um perfil psicológico ao usuário de arma

de fogo; a influência das características físicas da arma de fogo na determinação do perfil; as

reações psicofísicas ativadas em circunstâncias de estresse elevado; aspectos psicológicos

adequados e inadequados ao perfil do usuário de arma de fogo; métodos e técnicas de

avaliação psicológica; pesquisas, críticas e reflexões. Preocupações com a carreira na

adolescência, na fase adulta e aposentadoria.

PERÍCIA E ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA – 30H

Definição e caraterização da atividade do psicólogo perito e do assistente técnico; legislações e

resoluções do órgão de classe que regulamentam o trabalho do perito e do assistente técnico;

a perícia psicológica e social; nomeação do perito; manifestação do perito; substituição do

perito; elaboração de quesitos; respostas aos quesitos; esclarecimentos em audiência;

importância da perícia judicial; impedimentos e suspeição do perito e do assitente técnico;

implicações

REMOTO
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implicações penais do trabalho do perito e do assistente técnico.

PERÍCIA PSICOLÓGICA NA ÁREA CIVIL – 30H

Fundamentos da perícia psicológica nas demandas cíveis nas varas da família e infância e

juventude. A atuação do psicólogo nas Varas de Família. Novas concepções de família.

Parentalidade afetiva. Avaliações psicológicas em processos de divórcio, guarda, alienação

parental, regulamentação de visitas e visitação de forma monitorada, alimentos,

reconhecimento e negativa de paternidade, abandono afetivo e alienação parental. Avaliações

em situações de perda do poder familiar (medidas protetivas), avaliação para habilitação para

adoção. Adolescência e ato infracional. Práticas restaurativas. Avaliação da capacidade civil.

Avaliação do dano psíquico. Interdição e curatela. Métodos, instrumentos e técnicas periciais

nas demandas cíveis.

PERÍCIA PSICOLÓGICA NA ÁREA PENAL – 15H

Fundamentos básicos sobre os tipos de violência praticados contra crianças, adolescentes e

mulheres. Quesitos periciais. Legislações. Técnicas e métodos empregados para realizar

avaliação psicológica. Elaboração de documentos.

PERÍCIA PSICOLÓGICA NA ÁREA TRABALHISTA – 15H

Relações entre trabalho, saúde e adoecimento; relações de causalidade entre patologias do

trabalho; dano psicológico e trabalho; pesquisas sobre perícias psicológicas no âmbito da

justiça do trabalho no Brasil. Transtornos mentais relacionados ao trabalho e assédio moral no

trabalho.

ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PSICOLÓGICOS E ADMINISTRATIVOS – 30H

O que são informes psicológicos; natureza, objetivo, finalidade e tipos de documentos;

estrutura básica dos informes psicológicos; habilidades necessárias exigidas do psicólogo para

redigir um documento; cuidados necessários ao redigir os documentos; quais as informações

que

REMOTO
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que devem ser registradas de modo que o sigilo profissional permaneça preservado; resoluções

e legislações que regem a elaboração e registro documental. Como apresentar

adequadamente os resultados da avaliação psicológica nos documentos.

SEMINÁRIOS DE ESTUDOS DE CASOS – 20H

Estudos de casos como projeto de conclusão do curso, em grupos de até 5 pessoas. Os alunos

devem apresentar um estudo de caso de qualquer um dos campos de avaliação.

PRÁTICA SUPERVISIONADA – 30H

Atendimento supervisionado de preferência por um dos professores da disciplina.

REMOTO E 
PRESENCIAL
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CONHEÇA A 

UP

Unidade Ecoville



Clique e 

Clique e fale com nossos 
especialistas

Ou pelo e-mail:
queroseralunopos@up.edu.br

https://bit.ly/3kZGd17
https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?utm_term=%28none%29&utm_campaign=%28direct%29&g=MCJ5NL&utm_medium=%28none%29&_ga=2.129499211.674627095.1626370579-728873036.1625846206&c__processo=29401PROCESSO_SELETIVO&utm_content=%28none%29&utm_source=%28direct%29

