
 

Cronograma de execução 

Semana Data Tópico abordado Referencial 

1ª 
quarta 

22/01 
19:00 - 20:40 

Apresentação e aprovação do plano de ensino e 
breve apresentação do percurso dos alunos. 

 

2ª  22/01 
20:50 - 22:30 

Definição de diagnóstico psicológico: 
características, objetivos e aplicações. Diagnóstico 
psicológico x psicoterapia: semelhanças e 
diferenças. Psicopatologia. 

 

3ª  
quinta 

23/01 
19:10 - 20:50  

A importância da entrevista psicológica no 
diagnóstico clínico psicológico. Entrevistas de 
triagens: objetivos, estratégias, critérios de 
encaminhamento. A entrevista clínica no 
diagnóstico psicológico: critérios e limites. 

 

4ª  23/01 
20:50 - 22:30 

O diagnóstico clínico e o processo psicodiagnóstico 
compreensivo: diferença com outros tipos e 
referenciais teóricos. 

 

5ª  
sexta 

24/01 
19:00 - 20:40 

Passos do processo diagnóstico. Entrevista inicial; 
entrevista de anamnese; entrevista familiar e 
genetograma; entrevista com outros profissionais; 
hora do jogo diagnóstica; planejamento e aplicação 
da bateria de Testes; recursos complementares. 

 

6ª  24/01 
20:50 - 22:30 

Integração dos dados; entrevista devolutiva; laudo 

psicológico. 

 

7ª 
quarta 

29/01 
19:00 - 20:40 

O contrato do processo psicodiagnóstico: com 
adultos, adolescentes e crianças: especificidades e 
questões éticas. A entrevista inicial como 
instrumento diagnóstico. 

 



 

8ª  29/01 
20:50 - 22:30 

A relação psicólogo-paciente.   

9ª  
quinta 

30/01 
19:10 - 20:40 

Especificidades da técnica ludo-diagnóstica com 
crianças e recursos com o adolescente. 

 

10ª 30/01 
20:50 - 22:30 

Utilização de testes. Resolução 002/2003 

11ª 
sexta 

31/01 
19:00 - 20:40 

Aplicações do pensamento clínico diagnóstico a 
diversos contextos. 

 

12ª  31/01 
20:50 - 22:30 

Entrevista devolutiva: adulto, pais, criança e 

adolescente. 

 

13ª 
quarta 

05/02 
19:00 - 20:40 

O fechamento do processo do diagnóstico 
psicológico e o encaminhamento. Psicodiagnóstico 
Interventivo. 

Resolução 007/2003 

14ª  05/02 
20:50 - 22:30 

Conduta clínica e ética do cuidado.  

15ª 
quinta 

06/02 
19:10 - 20:40 

Discussão de conteúdo e casos clínicos  

16ª  06/02 
20:50 - 22:30 

Discussão de conteúdo e casos clínicos  

17ª 
sexta 

07/02 
19:00 - 20:40 

Avaliação.  

18ª  07/02 
20:50 - 22:30 

Avaliação.  

 


