
AÇÕES DA CCAP ANO 2020 

 

• Reuniões 

Ao longo do ano de 2020 foram realizadas 1 reunião presencial e 9 reuniões por videoconferência 

da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica. Outras 7 reuniões extraordinárias foram 

realizadas em 2020. Totalizando 17 reuniões. 

• Demandas e E-mails respondidos  

Ao longo do ano de 2020 foram recepcionados nos canais de comunicação do CFP e do SATEPSI 

o total de 228 e-mails referentes a demandas de Avaliação Psicológica e Testes Psicológicos. 

Outros 30 ofícios e demandas foram recebidos via Ouvidoria enviados diretamente por CRPs e 

outras entidades.  

• Avaliação de Testes Psicológicos  

Durante ao ano de 2020 foram avaliados seis testes psicológicos pelo SATEPSI e cinco 

instrumentos submetidos pelos CRPs com o intuito de saber se estes seriam ou não testes 

psicológicos. Considerando a necessidade da área de estabelecer critérios mínimos para 

submissão de estudos de equivalência entre testes em formato lápis e papel e forma remota 

(online), a CCAP está em fase de finalização de documento orientativo. 

• Ações e documentos produzidos 

Data Ação Objetivo 

Março Nota Orientativa sobre ensino da Avaliação 

Psicológica em modalidade remota no contexto da 

pandemia de Covid-19 

Apresentar sugestões para as(os) profissionais que 

necessitam realizar adequações na sua prática de 

ensino, ofertando componentes curriculares da área 

de Avaliação Psicológica na modalidade a 

distância 

Maio Nota orientativa sobre o uso de testes psicológicos 

informatizados/computadorizados e/ou de aplicação 

remota/online 

Elucidar as questões que estavam presentes no uso 

dos testes psicológicos. 

Maio Inclusão na página inicial do SATEPSI de 

orientações de consulta sobre os testes disponíveis 

para administração informatizada ou online (remota) 

Orientar a instrumentalização do profissional na 

consulta dos testes psicológicos de forma mais 

rápida. 

Junho Divulgado nas redes sociais do CFP um vídeo 

compilado das principais charges lançadas quando da 

campanha dos 15 anos do Satepsi, em 2018 

Orientar a categoria de forma mais pedagógica e 

dinâmica sobre o uso dos testes na prática 

profissional. 

Julho Publicação da Resolução CFP nº 09 de 15 de Julho de 

2020, que dispõe sobre a prorrogação dos prazos dos 

vencimentos dos estudos normativos até dezembro de 

2021 

Prorrogar os prazos de atualização de normas e de 

estudos de validade de testes psicológicos da 

Resolução CFP 09/2018, de testes que teriam 

estudos vencidos em 2020 e 2021, até que possam 

ser retomadas integralmente as atividades 

coletivas e as aplicações de testes presenciais 

puderem novamente ser realizadas. 

Agosto  Cartilha de boas práticas para Avaliação Psicológica 

em contextos de pandemia 

Dar continuidade às atividades inerentes ao 

ensino, prática e uso de testes psicológicos em 

tempos de pandemia. Documento elaborado em 

parceria com FENPB. 

Outubro Criação do GT Neuropsicologia Fomentar o debate e possibilitar a construção de 

orientações que subsidiem os processos de 

avaliação e intervenção que caracterizam o 

trabalho da(o) neuropsicóloga(o).  

Novembro Publicação do Edital de Chamada Pública para 

composição do banco de pareceristas ad hoc para o 

SATEPSI.  

Compor banco de pareceristas ad hoc do Satepsi 

para o período de 2021-2023 



 

• Participação em Eventos  
 

 

 

 

Data CRP/Entidade Evento 

Julho CRP-14 

 

CRP-08 

Live: Avaliação Psicológica no contexto da pandemia  

 

Live: Avaliação Psicológica e Neuropsicológica considerações sobre 

meios remotos na Pandemia 

Agosto  CRP-11 

 

 

CRP-13 

 

CRP-16 

 

 

PUC-RS 

 

Live: Ensino de avaliação psicológica no período da pandemia da covid-

19 

 

Live: Ensino e prática da avaliação psicológica online. 

 

Live: Avaliação psicológica e Psicologia organizacional: impactos da 

pandemia e possibilidades de atuação 

 

Dia do Psicólogo 

Setembro CRP-18 

 

Live: Avaliação Psicológica on line: repercussões atuais 

Outubro PUC-PR 

 

 

50ª Reunião anual da 

Sociedade Brasileira de 

Psicologia 

 

Live: O processo de construção e validação de testes psicológicos 

 

 

Mesa redonda: Avaliação psicológica e o uso de testes. 

Novembro Instituto Brasileiro de 

Avaliação Psicológica 

(IBAP) 

 

I Seminário Virtual da 

ABEP Nacional 

Avaliação Psicológica no contexto das novas tecnologias: impasses e 

possibilidades.  

 

 
Ensino e Formação em Avaliação Psicológica: Desafios e Propostas 

 

Dezembro I Seminário baiano de 

profissionais da 

psicologia credenciados 

à PF 

 

Avaliação psicológica em tempos de pandemia 


