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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA I 5 ECTS 

PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT I 
 

 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (PLUS SEMESTER AND 

ACADEMIC YEAR)              

Licenciatura em Psicologia / 1.º Semestre / 2022-2023 

Undergraduate Degree in Psychology / 1st Semester / 2022-2023 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Leonor Almeida 

Bárbara Nazaré 

 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

3 horas/semana 

3 hours/week 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

▪ Discutir os aspetos teóricos e práticos ligados às competências específicas do 

psicólogo no desempenho das atividades de avaliação psicológica. 

▪ Discutir aspetos teóricos e conceptuais relacionados com as ligações entre o 

desenvolvimento normal e patológico do ser humano. 

▪ Descrever as principais abordagens à avaliação psicológica e identificar as suas 

especificidades em termos de compreensão do comportamento normal e 

patológico, pressupostos teóricos e procedimentos. 

▪ Conhecer diferentes metodologias de avaliação psicológica e discutir os cuidados e 

procedimentos associados à sua utilização. 

▪ Compreender e discutir os pressupostos e metodologias de avaliação do 

funcionamento intelectual, funções cognitivas e personalidade. 
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▪ Conhecer e descrever instrumentos específicos de avaliação da personalidade, das 

funções cognitivas, do processamento da informação, das funções executivas, no 

sentido da exploração e análise do comportamento através de um processo 

sistémico de tomada de decisões. 

 

▪ Discuss the theoretical and practical aspects related to the specific skills of the 

psychologist in the performance of psychological assessment activities. 

▪ Discuss theoretical and conceptual aspects related to the links between normal and 

pathological development in humans. 

▪ Describe the main approaches to psychological assessment and identify their 

specificities in terms of understanding normal and pathological behavior, theoretical 

assumptions and procedures. 

▪ Know different psychological assessment methodologies and discuss the care and 

procedures associated with its use. 

▪ Understand and discuss the assumptions and methodologies for assessing intellectual 

functioning, cognitive functions, and personality. 

▪ Know and describe specific instruments for assessing personality, cognitive functions, 

information processing, executive functions, in the sense of exploring and analyzing 

behavior through a systemic decision-making process. 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1 - Introdução à avaliação psicológica: 

Conceitos de avaliação psicológica: construtos teóricos subjacentes à avaliação 

psicológica; contextos de avaliação psicológica. 

2 - Modelos de avaliação psicológica: 

Modelos Teóricos, com ênfase no modelo psicométrico. Modelo Comportamental e 

Cognitivo. 

3 - Processo de avaliação psicológica: 

Etapas do processo de avaliação psicológica: clarificação do problema, 

planeamento, recolha e processamento de informação, integração e 

conceptualização, relatório e devolução. 

Metodologias de recolha de informação: entrevista clínica; observação; testes 

psicométricos; provas projetivas; escalas; inventários; questionários. 

Elaboração de relatórios. 

4 - Avaliação da perceção, atenção e memória: 

Pressupostos, conceitos e metodologias. 
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Provas mais comuns: fundamentos teóricos; características e qualidades 

metrológicas; objetivos e destinatários; condições de aplicação; utilização de 

resultados. 

5 - Avaliação da inteligência: 

Pressupostos, conceitos e metodologias. 

Provas mais comuns: fundamentos teóricos; características e qualidades 

metrológicas; objetivos e destinatários; condições de aplicação; utilização de 

resultados. 

6 - Avaliação da personalidade: 

Pressupostos, conceitos e metodologias. 

Provas mais comuns: fundamentos teóricos; características e qualidades 

metrológicas; objetivos e destinatários; condições de aplicação; utilização de 

resultados. 

 

1 - Introduction to psychological assessment: 

Concepts of psychological assessment: theoretical constructs underlying psychological 

evaluation; psychological evaluation contexts. 

2 - Psychological assessment models: 

Psychometric; dynamic; behavior; and cognitive models. 

3 - Psychological assessment process: 

Stages of psychological evaluation processes: problem clarification, planning, 

information gathering and processing, integration and conceptualization, reporting. 

Data-gathering methodologies: clinical interview; observation; psychometric tests; 

projective tests; scales; inventories; questionnaires. 

Report writing. 

4 - Attention, visual perception, and memory assessment: 

Conceptualization. Common tests: theoretical; features and metrological characteristics; 

objectives and recipients; application conditions; use of results. 

5 - Intelligence assessment: 

Conceptualization. Common tests: theoretical; features and metrological characteristics; 

objectives and recipients; application conditions; use of results. 

6 - Personality assessment: 

Conceptualization. Common tests: theoretical; features and metrological characteristics; 

objectives and recipients; application conditions; use of results. 
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7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

As aulas teóricas serão realizadas com recurso à utilização de meios audiovisuais, bem 

como à análise de artigos científicos referentes à utilização de testes psicológicos, tendo 

em vista a apresentação dos conteúdos. As aulas práticas serão realizadas com recurso à 

utilização de instrumentos psicológicos para treino de competências na aplicação e 

cotação de instrumentos. 

A avaliação desta unidade curricular implica: 

▪ Um trabalho em grupo com apresentação oral (20%).  

▪ Um trabalho de grupo escrito (20%). 

▪ Uma prova escrita de avaliação final (60%). 

A assiduidade, pontualidade e participação ativa nas aulas é muito importante. 

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

Theoretical classes will be supported by audiovisual media and will include the analysis of 

scientific papers related to the process of validation of psychological instruments, aiming at the 

presentation of theoretical contents. Practical classes include the use of psychological 

instruments to train students in the application and scoring of instruments. 

Evaluation for this course includes: 

▪ A group work with oral presentation (20%).  

▪ A group work with written presentation (20%) 

▪ A written final assessment test (60%) 

Attendance, punctuality, and active participation in classes is very important. 

Any evidence of plagiarism shall be penalized with a mark of zero (0). Plagiarism is the improper 

use of a text and/or ideas that are not one’s own.  

 

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

▪ Almeida, L. S., Simões, M. R., Machado, C., & Gonçalves, M. M. (Coords.) (2004). 
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Quarteto. 

▪ Buela-Casal, G., & Sierra, J. C. (Coords.) (2001). Manual de evaluación y tratamientos 

psicológicos. Biblioteca Nueva.  

▪ Buela-Casal, G., & Sierra, J. C. (Coords.) (1999). Manual de evaluación psicológica: 

fundamentos, técnicas y aplicaciones. Siglo XXI de España Editores.  
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counseling: Facilitating client development in a multicultural society (10.ª ed.). Cengage. 

▪ Leal, I. (2008). A entrevista psicológica. Fim de Século Edições. 
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