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1. EMENTA 
a. Avaliação e Diagnósticos dos Transtornos Mentais; 

Utilização do Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais - DSM 5; Avaliação 
multidimensional dos comportamentos, emoções e 
cognições; Métodos de avaliação: entrevistas, 
questionários e escalas, observação clínica; 
conceitualização cognitiva; Elaboração do plano 
terapêutico. 

2. OBJETIVO GERAL 
a. Possibilitar a compreensão dos processos de avaliação, 

os principais casos clínicos e procedimentos de 
intervenção nos mesmos 

b. Apresentar métodos quantitativos e qualitativos de 
avaliação do 



3. CONTEÚDOS 
a. Procedimentos de avaliação 
b. Quadros clínicos 
c. Planejamento de intervenção 
d. Discussão coletiva e explicação dos procedimentos de 

avaliação e intervenção utilizados nos casos clínicos 
e. Como a produção científica pode contribuir na prática 

diária do neuropsicólogo 
 
 

 
CONTEÚDOS 
 

 
OBJETIVOS DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM 
 

Procedimentos de avaliação Esclarecer os procedimentos de uma 
avaliação, principais instrumentos 
utilizados e encaminhamentos. 

Quadros clínicos Identificar de transtornos mentais e 
sua manifestação na clínica. 

Planejamento de intervenção Apresentar as etapas e métodos de 
planejamento de intervenção em 
casos clínicos. 

Discussão coletiva e explicação dos 
procedimentos de avaliação e 
intervenção utilizados nos casos 
clínicos 

Discutir sobre a prática dos casos 
clínicos e esclarecimentos de 
dúvidas. 

Como a produção científica pode 
contribuir na prática diária do 
neuropsicólogo 

Apresentar pesquisas que promovem 
o saber neuropsicológico e os meios 
para transformar este saber em 
prática profissional. 

 
 

4. METODOLOGIA 
a. Aulas expositivas com atividades de interação. 

 
5. CRONOGRAMA 

 
 
DATA DOS ENCONTROS 
 

 
CARGA HORÁRIA 
 

08/07/2017 15H 
09/07/2017 15H 

 



 
6. AVALIAÇÃO 

a. A avaliação do módulo será realizada no Domingo, em 
sala de aula. A turma, no período da tarde de Domingo, 
será dividida em grupos e cada grupo receberá, por meio 
de sorteio, um artigo de pesquisa. Após a distribuição 
dos textos, será concedido tempo para que cada grupo 
faça a leitura do texto. Após todos os grupos lerem e 
discutirem o artigo, cada grupo, por meio de sorteio, 
expõe criticamente sua análise do texto, pontuando quais 
são os principais pontos de aprendizagem extraídos do 
texto que devem ser aplicados na prática profissional. A 
avaliação será encerrada depois que todos os textos 
forem discutidos. Serão avaliados: 

i. Pertinência dos pontos de reflexão a partir do 
texto 

ii. Relação com os temas e conteúdos trabalhados 
em sala 

iii. Fundamentação dos argumentos e 
complementação com outros materiais 

iv. Crítica (positiva ou negativa) a respeito da 
metodologia utilizada na pesquisa e clareza do 
texto do artigo 

b. Importante: apesar dos textos para a avaliação em sala 
já estiverem disponíveis, a leitura prévia deles não é 
obrigatória. Durante a avaliação, haverá um momento 
para o grupo leia o texto completamente e possa fazer 
suas pontuações. 

c. Para os alunos que não possam estar presentes no 
período da avaliação em sala, a avaliação alternativa 
consistirá em: 

i. Após escolher 1 dos transtornos trabalhados em 
aula, fazer uma análise crítica de 2 artigos 
científicos (experimentais ou de revisão, nos 
idiomas português, espanhol ou inglês) sobre o 
transtorno escolhido. 

ii. Formato: trabalho individual, documento de word, 
fonte Arial, tamanho 12, espaçamento duplo, 
cabeçalho (nome do aluno, data e cidade), mínimo 
2 e máximo 4 páginas escritas. 

iii. Critérios: apresentação dos artigos, principais 
contribuições que o artigo oferece para a prática 
clínica, relações entre o artigo e os temas 
discutidas em sala e, por fim, uma discussão 



crítica a respeito da metodologia utilizada no 
artigo. 

iv. Prazo: enviar por e-mail (para 
raelpsicologo@gmail.com) em até 7 dias após o 
término da aula e solicitar confirmação de 
recebimento do professor.  
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