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•Perceber os próprios limites individuais e profissionais;
•Realizar autocuidado, zelando pela sua saúde física, mental e seu bem-estar como cidadão e profissional, inclusive
gerenciando e valorizando sua carreira;
•Comportar-se de forma ética durante o processo de aprendizagem;
•Comunicar-se e aprender a lidar com as suas próprias emoções e sentimentos, desenvolvendo relações interpessoais e
intergrupais adequadas ao papel profissional;
•Lidar com as diferenças sem discriminação e atento às possibilidades de inclusão.

Atitudes

•Levantar informações técnicas em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras fontes que garantam a
educação permanente e o manejo e produção do conhecimento científico;
•Analisar o campo de atuação profissional de forma crítica, incluindo os desafios contemporâneos;
•Identificar as principais características, vantagens e problemas da Psicometria;
•Conduzir análises psicométricas por meio de pacotes estatísticos;
•Interpretar dados estatísticos de estudos em Psicologia.

Habilidades
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COMPETÊNCIA

•Situar o contexto das origens histórico e cultural das medidas em Psicologia;
•Compreender a importância da utilização de indicadores de medidas psicológicas;
•Desenvolver uma visão crítica e ética sobre a Medida em Psicologia;
•Conhecer as áreas de utilização de testes e a aplicabilidade da Psicometria;
•Relacionar os tipos de testes psicométricos com seus limites;
•Entender os processos de construção de instrumentos psicométricos.

Conhecimentos

Vigência do Plano

Componentes Correlacionados

Docente

Ementa
Estudo sobre o fundamento histórico e bases teóricas dos instrumentos de avaliação psicológica e uso dos testes no
mundo e em especial no Brasil. Introdução aos conceitos da estatística  e sua aplicação no campo da avaliação
psicológica.
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Conteúdo Programatico
Introdução à Avaliação Psicológica
Conceito e classificação dos testes psicológicos (psicométricos x projetivos)
Conceito de Psicometria
História da Psicometria
a)Internacional
b)Nacional
Parâmetros psicométricos dos testes psicológicos
a)Validade
b)Fidedignidade
c)Normatização
d)Padronização
Construção de medidas psicométricas
a)Matriz operacional
b)Elaboração de itens
c)Análise de juízes
d)Análise Semântica

Métodos e Técnicas de Aprendizagem
Exposições dialogadas, análise e discussão de textos, manuseio e análise crítica de testes
psicométricos.

Critérios e Instrumento de Avaliação - Datas
A avaliação do componente consiste em duas atividades. A primeira, de caráter individual,
envolve a resolução de questões referentes ao conteúdo abordado na unidade I. A segunda, de
caráter grupal, requer a escolha de um construto psicológico sobre o qual o grupo identificará, na
literatura especializada, medidas psicométricas criadas e validadas para a sua mensuração. O
trabalho final é composto por duas partes: o relatório escrito e a apresentação oral dos resultados
encontrados pelo grupo seguindo às diretrizes propostas pelo componente. As diretrizes para a
elaboração do trabalho serão enviadas na primeira semana de aula.
Além dessas duas modalidades de avaliação, haverá atividades complementares com pontuação extra ao longo do
semestre.
Datas:
Avaliação individual (prova online): 12/11/20
Entrega do relatório e apresentação oral: 10/12/20
Prova Final: 18/12/2020

Recursos
Zoom, textos, vídeos, testes psicológicos e questionários online.
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