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EMENTA 

Fundamentação teórica e técnicas de entrevistas. Relação entrevistador-entrevistado. Natureza e processo da 

entrevista. Tipos de entrevista. Campos de aplicação. Questões éticas fundamentais.                           

de entrevistas em situações simuladas.  

OBJETIVOS 

1) Geral: 

Desenvolver habilidades para reconhecer as especificidades de entrevistas em psicologia e suas 

aplicações, bem como saber realizar diferentes tipos de entrevistas 

 
2) Específicos: 

 Compreender as especificidades da entrevista em Psicologia; 

 Conhecer a diferenciação entre os principais tipos de entrevistas: livre, 

semiestruturada e estruturada e contextos de sua utilização; 

 Aprender/aprimorar habilidades de elaboração de roteiros de entrevista; 

 Desenvolver habilidades para realizar entrevistas psicológicas de acordo com os 

pressupostos teóricos e técnicos discutidos durante o curso; 

 Compreender as principais questões éticas no contexto da entrevista psicológica; 

 Reconhecer as especificidades da entrevista psicológica com diferentes públicos: Crianças e 

adolescentes, adultos e idosos. 

 Ter contato com a prática de entrevista em diferentes áreas de atuação do psicólogo.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Parte Teórica  

 

Unidade I 

 

 Entrevista Psicológica: conceito, objetivos e classificação 

 Tipos de entrevista de acordo com os objetivos: livre, semiestruturada e estruturada 

 O processo da Entrevista Psicológica: habilidades do entrevistador e a relação 

entrevistador- entrevistado 

 Técnicas de comunicação verbal comumente utilizadas na entrevista psicológica 

 Questões éticas na realização de entrevistas em psicologia 

 

Unidade II 

 

 Entrevistas abertas 

 Entrevistas de Triagem e Anamnese 

 Entrevistas estruturadas 
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Unidade III 

 Entrevistas com criança e adolescente: técnica ludodiagnóstica e especificidades da entrevista 

com adolescentes 

 Especificidades da entrevista com adultos 

 Especificidades da entrevista com idosos 

 Entrevistas em diferentes contextos 

 

Parte Prática 

 Construção de roteiro de entrevista (em grupo) 

 Análise de vídeos de entrevista 

 Realização de uma entrevista com voluntário 

  

METODOLOGIA DE ENSINO 

As aulas terão momentos síncronos e assíncronos. As aulas síncronas serão realizadas por meio da 

plataforma adotada Google Meet. Nas aulas síncronas os temas serão trabalhados conforme o cronograma 

da disciplina. Para as aulas assíncronas, os discentes farão as leituras dos textos indicados ou assistirão 

aulas gravadas e responderão às atividades com base nas respectivas leituras. Para o último tema, entrevistas 

em diferentes contextos, os discentes escolherão áreas de atuação da psicologia que querem conhecer mais, e um 

professor convidado falará sobre a sua prática. As aulas síncronas ficarão registradas para acesso posterior 

dos discentes matriculados. Os métodos de ensino incluirão: 

 

 Aulas síncronas expositivas e dialogadas 

 Aulas assíncronas com leitura de textos e realização das atividades propostas 

 Uso do portal didático 

 Estudo de entrevista em vídeo 

 Entrevista prática com voluntário 

 Aulas com convidados que trabalham em diferentes contextos da Psicologia, à escolha dos alunos.  

 

HORÁRIO(S) DE DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO E SUPORTE EXTRACLASSE 

A combinar com a docente. Favor marcar com antecedência pelo e-mail monia@ufsj.edu.br 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1) Avaliações teóricas e práticas: 

Primeira avaliação: dissertativa com base em entrevistas em vídeo e utilizando os conhecimentos da 

Unidade I (25 pontos) 

Segunda avaliação: trabalho sobre contextos da entrevista psicológica ou entrevista com diferentes 

públicos (25 pontos) 

Terceira avaliação: elaboração de roteiro e realização de entrevista com voluntário (25 pontos) 

Quarta avaliação: realização das atividades referentes às atividades das aulas assíncronas (25 pontos) 

 
2) Avaliação substitutiva: 

O discente que não conseguir o mínimo de 60% necessário à aprovação, poderá realizar uma prova 

substitutiva, com valor igual ao da(s) avaliação(ões) em que ele ficou abaixo da média. Essa avaliação será 

realizada imediatamente após o término do cronograma da disciplina. 

 

OBSERVAÇÃO 

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

modificações mediante acordo entre os discentes matriculados e a docente. 

 Para adequar-se ao formato de ensino remoto emergencial, algumas atividades foram reduzidas. 

 

mailto:monia@ufsj.edu.br
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