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EMENTA 

Abordagem profissional ao cliente, utilização de métodos idiográficos e aplicação, correção, interpretação de 

testes, elaboração de laudos e/ou outros documentos produzidos por psicólogos e entrevista devolutiva com o 

cliente. 

OBJETIVOS 

1) Geral: 

Desenvolver com o discente habilidades para a condução do processo de avaliação psicológica, de 

forma remota, bem como elaboração de documentos e entrevista devolutiva com o cliente. 

 

2) Específicos: 

 Compreender as etapas do processo de avaliação psicológica na prática; 

 Desenvolver atitudes éticas no atendimento profissional, integração e interpretação dos dados da 

avaliação, considerando as influências externas e contextuais às quais o indivíduo em avaliação está 

exposto;  

 Integrar os dados de avaliação e elaborar o documento necessário para o caso atendido (Laudo); 

 Conhecer e utilizar os procedimentos básicos de avaliação, incluindo as fontes fundamentais e 

complementares de informação necessárias;  

 Desenvolver as competências na aplicação dos testes abertos e não exclusivos e na entrevista de 

devolução dos resultados; 
 Envolver-se e ajudar na discussão dos atendimentos dos colegas. 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

 Preparação teórica para estabelecer vínculo e realizar entrevistas com o cliente e 

 Desenvolvimento de competências e habilidades para o atendimento individual, envolvendo os 

procedimentos idiográficos e nomotéticos a serem utilizados. 

 

Unidade II 

 Atendimento, em duplas, de um caso supervisionado. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Discussão dos casos em supervisão;  

 Exercícios práticos para aplicação, correção, interpretação de testes exclusivos e não-exclusivos para 

psicólogos; 

 Monitorias para preparo dos atendimentos;  

 Preparação para a entrevista devolutiva de modo construtivo. 

 

HORÁRIO(S) DE DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO E SUPORTE EXTRACLASSE 

A combinar por e-mail ou no dia da supervisão. Favor marcar com antecedência.  
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1) Avaliações: 
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 Participação nas supervisões (20 pontos), 

 Realizar os registros de todos os atendimentos de forma adequada e apresentável à supervisão, de 

acordo com a resolução CFP N
o
 002/2009 (20 pontos)  

 Comprometimento no atendimento do cliente – assiduidade, comunicação, relato e debate com o(a) 

supervisor(a) e colegas (40 pontos) e 

 Produção de documentos pertinentes ao caso e entrevista devolutiva construtiva (20 pontos). 

OBSERVAÇÕES  

 Seguindo orientações do Conselho Federal de Psicologia para o Ensino Remoto, a prática de estágio será 

adaptada de acordo com os recursos disponíveis para uso remoto. Desta forma, haverá uma adaptação da 

ementa. A prática com testes psicológicos exclusivos e não disponíveis para uso remoto não poderá ser 

realizada. Serão utilizados instrumentos alternativos, com evidências psicométricas testadas e 

satisfatórias, publicados na literatura científica.  

  O conteúdo da disciplina e as atividades propostas nesse plano de ensino poderão sofrer modificações 

mediante acordo entre os discentes matriculados e a docente.  
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