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Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional 

Núcleo de Concursos 

 

EDITAL nº 41/2016 – REVALIDAÇÃO/NC-PROGRAD 

A Comissão Setorial de Avaliação e Homologação de pedidos de Revalidação de Diploma de 

Refugiados requerida por migrantes regularmente admitidos no Brasil e portadores do 

estado de refugiado e ou visto permanente por razões humanitárias, torna pública 

informações complementares para a realização da Prova Prática para o curso de Psicologia. 

 
DA PROVA PRÁTICA - PSICOLOGIA 
 
1. A Prova Prática será realizada no dia 17/11/2016, com início às 09h00min e término às 

12h00min, no Departamento de Psicologia, sala 208, Campus Central – 2º Andar – Praça 
Santos Andrade. 
 

2. A Prova Prática será aplicada e avaliada por banca formada por 3 (três) professores, membros 
da Comissão Setorial do curso. 

 
3. A prova prática consistirá em uma apresentação oral dos resultados da análise de casos 

propostos e de planos de intervenção psicológica elaborados a partir da análise destes 
casos.  A prova terá duração total de 180 minutos, sendo: 120 minutos para análise dos casos 
propostos e elaboração dos planos de intervenção e 60 minutos para apresentação oral da 
análise realizada e das intervenções planejadas. É permitida a realização de anotações e 
consultas a materiais bibliográficos pessoais impressos. Não é permitida consulta a materiais 
on-line, uso de notebook, tablet, iPad e telefone celular durante a prova. Não serão 
disponibilizados equipamentos de informática. 

 
4. Critérios de avaliação e pontuação da prova:  

a) Cumprimento do tempo previsto para a prova; 
b) Clareza da apresentação; 
c) Adequação a tarefa solicitada; 
d) Capacidade de análise; 
e) Coerência das intervenções psicológicas planejadas, ou seja, coerência entre o que será 

feito, objetivos, justificativa, metodologia e embasamento teórico. 
 
5. Cada item será pontuado com notas de 0 a 10. Os critérios 1, 2 e 3 terão peso 1; os critérios 4 

e 5 terão peso 3. A nota final de cada avaliador será a média ponderada das notas obtidas em 
cada critério avaliado, sendo a nota final da Prova Prática, a média simples das notas finais de 
cada avaliador. 

 
6. Para a composição da nota final na Prova Prática, serão consideradas as seguintes fórmulas: 

 

NFA1 = (N1x1) + (N2 x 1) + (N3x1) + (N4x3) +(N5x3) 
9 
 

NFP2  = NFA1 + NFA2 + NFA3 
3 

7. A Prova Prática terá caráter eliminatório. 
 

                                                           
1 Nota final de cada avaliador. 
2 Nota final da prova. 
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8. A Prova Prática valerá 10,0 (dez) pontos, sendo considerado classificado o candidato que 
atingir nota mínima de 5,0 (cinco) pontos. 

 

9. O candidato que não atingir a nota mínima de 5,0 (cinco) pontos estará automaticamente    
eliminado do Processo de Revalidação. 

 
 
 

Curitiba, 16 de novembro de 2016. 
 
 

Prof.ª Dr.ª Maria Amélia Sabbag Zainko 
Pró-Reitora de Graduação e Educação Profissional 

 
 

Prof. Dr. Zaki Akel Sobrinho 
Reitor da UFPR 

    
    

 


