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Saúde

RESUMO

O grupo foi criado no inicio de julho de 2012, tendo com o objetivo reunir profissionais psicólogos que atuam ou tem interesse em atuar e/ou 
estudar sobre a área de avaliação psicológica, hoje contando também com a presença de discentes, a partir do 8° período do curso de Psicologia. 
Visto que a integração dos campos teórico e prático promovem benefícios não só para os profissionais e alunos envolvidos, mas também para 
melhoria dos processos nas Instituições. A proposta do grupo é desenvolver pesquisas nesta área, além de incentivá-los a apresentar suas 
produções em Congressos, compartilhando suas experiências, pois a troca discente e docente e docente docente é estimulada o tempo 
todo.Objetivo: O grupo visa discutir aspectos relacionados à área, desenvolver pesquisas e propiciar rodas de conversas junto a profissionais e 
pesquisadores de diferentes Instituições, para uma melhor interação e conhecimento, sendo que o mesmo viabiliza estudos, gera oficinas e a 
possibilidade de estudos nos temas de avaliação psicológica em diversos contextos, cataloga textos referentes à temática proposta, estimula a 
iniciação científica e a produção acadêmica por meio de pesquisas e de participações em diversos encontros, congressos contribuindo assim com 
a produção teórica, discussão prática e divulgação da Avaliação Psicológica na região e no Brasil.Método:Os participantes discutem temas 
relacionados à área de Avaliação Psicológica. Os encontros são bimestrais, com duração de mais menos quatro horas, são abordados os diversos 
contextos da avaliação psicológica: Como é realizada a avaliação psicológica em processos seletivos; Quais são os maiores desafios da avaliação; 
As interlocuções do processo de avaliação com os trâmites legais do Concurso Público; O processo de acompanhamento no curso de formação; 
Sugestões de melhorias nos processos de seleção; Análise Profissiográfica; Mapeamento de Competências, avaliação psicológica em vários 
contextos, entre outros.Considerações Finais:O trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho de Avaliação Psicológica, através das rodas de 
conversa tem como proposta a apresentação de uma temática dentro da área de atuação do profissional convidado, que traz a sua prática e 
experiência para o grupo e convidados. Após a apresentação do mesmo abrimos para perguntas, onde essa troca favorece para o 
aperfeiçoamento e troca profissional. Sendo assim, cada vez mais, estamos conseguindo alcançar um dos nossos objetivos que é mostrar a 
importância da capacitação na área e estudos constantes desta prática única do profissional psicólogo.
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