
PÓS-GRADUAÇÃO
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA



A IMPORTÂNCIA DA PÓS-GRADUAÇÃO: 
ASCENSÃO PROFISSIONAL

Com um mundo em constante transformação, cenário de mudanças exponenciais 
e oportunidades crescentes, somente será bem-sucedido aquele profissional que 
estiver qualificado e atualizado com as tendências de sua área de atuação, ao 
mesmo tempo em que desenvolve novas competências. Um curso de pós-graduação 
faz isso por você! A pós-graduação auxilia a ampliar conhecimentos já adquiridos, 
ensina e/ou complementa habilidades técnicas e comportamentais e é de 
fundamental importância no desenvolvimento de uma competência muito 
valorizada nos dias de hoje: o networking, ou seja, formar uma rede de contatos, 
rede de relacionamento.

O QUE UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DEMANDA

- Responsabilidade com as entregas e prazos; 
- Um profissional autônomo, que lê, pesquisa, busca informação e produz 
   novos conhecimentos;
- Alguém preparado para interagir em grupo, com colegas e professores; 
- Um profissional que participe e contribua com a troca produtiva de ideias;
- Alguém comprometido com o seu desenvolvimento pessoal e consequentemente 
  do grupo no qual está inserido. 

Este repertório de habilidades faz com que o profissional advindo de um curso 
de pós-graduação seja mais atraente para o mercado de trabalho porque: 

- Produz mais e de modo mais eficiente;
- Possui adaptabilidade, flexibilidade e inteligência emocional para lidar com 
   as demandas do mercado;
- Desenvolve habilidades interpessoais, como a capacidade de integração em 
   um grupo de trabalho já existente;
- Desenvolve ou aperfeiçoa potenciais de liderança e gestão de equipes; 
- Aperfeiçoa o conhecimento técnico, que em algumas áreas é o diferencial 
   competitivo mais valorizado pelas empresas.

Curso que atualiza e capacita o profissional que está no mercado de trabalho ou que 
planeja mudar de área de atuação e confere habilidades técnicas específicas a 
determinada área. Quem quer alavancar a carreira opta por uma especialização 
porque é um curso rápido, voltado para uma finalidade específica que a graduação, 
mais generalista, não contemplou ou que o mercado profissional demanda. 
 
- É necessário diploma de curso superior para se matricular;
- O curso pode ser presencial ou a distância;
- Normalmente as aulas são quinzenais e nos finais de semana;
- Duração de 1 a 2 anos, com carga horária mínima de 360h/aula;
- A frequência de 75% nas aulas é obrigatória;
- Exige Trabalho de Conclusão do Curso (TCC);

Especialização Lato Sensu  



AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
A avaliação psicológica é um conjunto de processos e procedimentos que estão 
inseridos em todas as áreas de atuação profissional do Psicólogo. Além disso, é 
considerada um campo de pesquisa, ensino e atuação em Psicologia, sustentado 
por bases teóricas e evidências científicas oriundas de estudos empíricos 
sistematizados na literatura psicológica especializada. Ainda, a avaliação psicológica 
é considerada uma área de formação básica em Psicologia, pois está relacionada 
a um conjunto de habilidades que todo psicólogo deve adquirir ao longo de sua 
formação, independentemente da área em que irá atuar profissionalmente. 
Do ponto de vista aplicado, é importante considerar algumas habilidades que devem 
ser objeto de ensino-aprendizagem em avaliação psicológica: a) Planejar a avaliação 
psicológica de acordo com a demanda, objetivo, público-alvo e contexto, de forma 
coerente com os referenciais teóricos adotados; b) Organizar o processo de avaliação 
psicológica, bem como os recursos instrumentais úteis ao levantamento de dados 
e informações relevantes ao propósito da avaliação; c) Saber utilizar referenciais 
técnicos-científicos na discussão das evidências produzidas no processo de avaliação 
psicológica; d) Saber comunicar os resultados da avaliação psicológica por meio 
de documentos psicológicos específicos. Todos esses aspectos indicam a necessidade 
de especializar egressos do ensino superior em Psicologia, promovendo habilidades 
e competências para realizar processos e procedimentos de avaliação psicológica 
em diferentes campos profissionais.

COORDENAÇÃO
Dra. Andréa Duarte Pesca

Psicóloga com Pós-doutorado em Psicologia do Esporte pela Faculdade de Motricidade 
Humana da Universidade de Lisboa (2015). É mestre e doutora em Psicologia pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (2004 e 2013 respectivamente). Realizou 
doutorado sanduíche na Michigan State University no Departament of Kinesiology, em 
2012. É pesquisadora, colaboradora e coordenadora do Núcleo de pesquisas em 
Avaliação e Intervenção em Psicologia do Esporte e do Exercício (Cnpq) no Laboratório 
Fator Humano na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). É professora do curso 
de Psicologia da Faculdade Cesusc, bem como, professora convidada da Faculdade de 
Motricidade Humana da Universidade de Lisboa no Doutoramento em Psicologia do 
Desporto. Possui mais de 15 anos de experiência em Psicologia com ênfase em 
Psicologia do esporte e do Exercício.  

Profissionais de Psicologia.

PÚBLICO-ALVO



.: Introdução à Avaliação Psicológica (20 h/a)

.: Instrumentação Psicológica (20 h/a)

.: Avaliação Neuropsicológica I (10 h/a)

.: Avaliação Neuropsicológica II (10 h/a)

.: Psicopatologia (20 h/a)

.: Avaliação de Funções Executivas (20 h/a)

.: Avaliação da Cognição I (10 h/a)

.: Avaliação da Cognição II (10 h/a)

.: Avaliação de Personalidade (20 h/a)

.: Avaliação Psicológica de Pessoas com Deficiência (10 h/a)

.: Avaliação Psicológica em Saúde Mental (10 h/a)

.: Avaliação Psicológica em Idosos (10 h/a)

.: Avaliação Psicológica dos Transtornos de Ansiedade (10 h/a)

.: Avaliação Psicológica do Estresse I (10 h/a)

.: Avaliação Psicológica do Estresse II (10 h/a)

.: Avaliação Psicológica no Contexto Hospitalar (20 h/a)

.: Avaliação Psicológica no Esporte (10 h/a)

.: Avaliação Psicológica de Transtornos Alimentares (10 h/a)

.: Avaliação Psicológica na Orientação Profissional (10 h/a)

.: Avaliação Psicológica no Trabalho I (10 h/a)

.: Avaliação Psicológica no Trabalho II (10 h/a)

.: Avaliação Psicossocial na Assistência Social (10 h/a)

.: Avaliação Psicológica em Processos Psicoterapêuticos (10 h/a)

.: Perícia Psicológica (20 h/a)

.: Documentos Psicológicos em Avaliação Psicológica (20 h/a)

.: Oficina de Produção de Textos em Avaliação Psicológica (20 h/a)

.: Metodologia da Pesquisa (10 h/a)

.: Prática Orientada em Avaliação Psicológica (40 h/a)*
* Será realizada no Centro de Produção de Saberes e Práticas em Psicologia (CEPSI)

DISCIPLINAS

DOCENTES CONFIRMADOS
Dra. Andrea Duarte Pesca
Dra. Cassandra Melo Oliveira
Dr. Carlos Henrique S. da S. Nunes
MSc. Fernanda Schweitzer
Dr. Ivan Sant'Anna Rabelo
Dr. Jamir João Sardá Jr.
Jefferson Gervázio
Esp. Karen Rayany Ródio
MSc. Karen C. Teixeira
Dra. Letícia Macedo Gabarra
MSc. Nelle Telles
MSc. Rafaela Trevisan

Dra. Maiana Nunes
Esp. Michele May
MSc. Monica Niederle de Abreu
Dra. Natália Dias
Dra. Patrícia Dalagaperina
MSc. Paola Barros Delben
MSc. Pedro Augusto Crocce Carlotto
Dra. Rachel Schlindwein
Dr. Roberto Moraes Cruz
Dra. Saidy Karolin Maciel
Dra. Sandra Coimbra



DURAÇÃO DO CURSO
Aulas presenciais, aproximadamente 20 meses, conforme calendário do Curso +
4 meses para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso.

Sexta-feira: das 19h às 23h;
Sábado: das 8h às 14h30 (30 min. intervalo).

HORÁRIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO
Segunda a Sexta-feira das 08h às 21h30
Sábado das 8h às 12h*
*Quando houver aulas de Pós-Graduação

INVESTIMENTO 
24 X R$ 492,20



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Diploma de Graduação (frente e verso);

b) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

c) CPF;

d) Comprovante de residência;

e) 01 (uma) foto 3x4 recente.

* Os documentos solicitados deverão ser entregues mediante apresentação de
original e cópia/reprodução fiel do original, em perfeito estado de leitura e
compreensão (autenticação realizada no momento da matrícula) e/ou cópias
autenticadas em cartório, em uma mesma folha A4, em perfeito estado de leitura
e compreensão.
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