
CALENDÁRIO DE AULAS

PSICOLOGIA

AULA 01  •  11/09 

Psicopatologia: aspectos gerais; classificação (CID-10), avaliação do 
paciente e funções psíquicas; natureza e psicodinâmica dos trans-
tornos mentais e comportamentais; os mecanismos de defesa. 

AULA 02  •   13/09 

Avaliação psicológica: conceito, métodos, fundamentos, medidas, 
instrumentos e procedimentos de avaliação, competências do 
avaliador. 
Psicodiagnóstico: fundamentos, identificação e delimitação do 
problema, recursos. 

AULA 03  •   15/09 

Perícias psicológicas no contexto jurídico. 
Elaboração de informes psicológicos (de acordo com legislação 
em vigor no Conselho Federal de Psicologia). 



CALENDÁRIO DE AULAS 
AULA 04  •  18/09 

Ética profissional. 
Resoluções do Conselho Federal de Psicologia nº 001/1999, 
018/2002, 007/2003, 10/2005, 01/2009, 008/2010, 017/2012. 

AULA 05  •   20/09 
Teorias e técnicas psicoterápicas: conceitos básicos. 
Entrevista clínica: modalidades e objetivos, responsabilidades e 
competências do entrevistador. 
O papel do psicólogo em equipe multidisciplinar. 

AULA 06  •   22/09 

Desenvolvimento humano: fases, influências. 
Grupo social e familiar: influência da família e da sociedade no de-
senvolvimento da personalidade. 

AULA 07  •   25/09 

A Psicologia junto ao Direito de Família. 
Psicologia Jurídica: Aspectos históricos, éticos e interdisciplinares. 
A Execução Penal a as funções atribuídas aos psicólogos. 
Regulamentação do Conselho Federal de Psicologia sobre a 
 atuação do psicólogo em interface com a Justiça. 



CALENDÁRIO DE AULAS
AULA 08  •   27/09 

Novas demandas ao Poder Judiciário: guarda compartilhada, de-
poimento especial, alienação parental, mediação familiar, Justiça 
restaurativa. 
Adoção: aspectos psicológicos, jurídicos e sociais. 
Violência intrafamiliar: conceito, diagnóstico e intervenção. 

AULA 09  •    29/09 
O Estatuto do Idoso: disposições preliminares, dos direitos funda-
mentais, das medidas de proteção. 

AULA 10  •   02/10 
O Estatuto da Criança e do Adolescente e a proteção integral à In-
fância e à Juventude. 
Crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional 
(Resolução CNMP nº 67). 

AULA 11  •  04/10 
Adolescentes em conflito com a lei e as medidas socioeducativas 
(Resolução CNMP nº 71). 
Lei n°12.594/2012 - Institui o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase), regulamenta a execução das medidas 
socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infra-
cional.
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AULA 12  •  06/10

Lei nº 7.853/89 - CORDE - Apoio às pessoas portadoras de defi-
ciência; 
Lei n º 13.146/2015 - Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência); 
A lei de proteção da pessoa portadora de transtorno mental. 

SUPER REVISÃO  •  11/10

SIMULADO  •  18/10

* Calendário sujeito à alteração conforme notificação editorial.


