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APRESENTAÇÃO 

 

O presente catálogo tem como finalidade mapear no Brasil os Laboratórios, 

Centros de Estudos e Grupos de Pesquisa na área da Avaliação Psicológica. Desta forma, 

o IBAP pretende manter viva a história do desenvolvimento desta área de estudo e 

pesquisa no Brasil, registrando os seus principais atores e seus principais centros de 

difusão deste conhecimento. Visa também favorecer uma melhor visibilidade tanto no 

âmbito nacional como internacional, bem como estimular parcerias, trocas, intercâmbios 

e estudos multicêntricos.  

Este catálogo foi construído a partir das informações fornecidas por todos os 

colegas pesquisadores, aos quais desde já agradecemos. No entanto, este documento não 

é estanque. Estará sempre aguardando novas informações e atualizações enviadas pelos 

pesquisadores. 
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Os Laboratórios de Avaliação Psicológica no Brasil: 

A história dos laboratórios de avaliação psicológica no Brasil remonta ao 

início do Século XX. Todos com ascendência européia, sobretudo francesa, de George 

Dumas (1866-1946) e Alfred Binet (1857-1911). Fala-se que Binet planejou o 

laboratório que foi instalado no “Pedagogium” (instituição de estudos pedagógicos) 

em 1906, no Rio de Janeiro, tendo como primeiro diretor o médico Manoel Bomfim 

(1868-1932). Bomfim estudou, em Paris, com Dumas e Binet. Do mesmo modo, o 

médico Maurício de Medeiros, que também estudou em Paris com Dumas e em 

Munique com Emil Kraepelin (1855-1926), foi o diretor de um pequeno laboratório 

de psicologia instalado no Hospital Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro, em 

1907 (Gomes, 2004). 

 Até a regulamentação da profissão de “Psicólogo” no Brasil, em 1962, a 

atividade de psicólogo era exercida por profissionais de áreas afins, muitos oriundos 

de formações acadêmicas como medicina, pedagogia, licenciaturas, filosofia, etc., ou 

ainda psicólogos que obtiveram esta formação em outros países. Já se verificava na 

ocasião a existência de titulações acadêmicas como: Especialista em Psicologia 

Educacional, Psicologia Clínica ou Psicologia Aplicada ao Trabalho. Eram estes 

profissionais que, no exercício da psicologia como profissão, lançavam mão dos 

testes psicológicos.  

A Lei Federal 4.119, de 27/08/1962, em vigor, veio para regulamentar a 

profissão do psicólogo no Brasil. Ela dispõe sobre os cursos de formação em 

Psicologia e regulariza também a condição daqueles profissionais que, à época, 

exerciam a função de psicólogo. Dentre suas determinações, esta Lei reza que se 

“Constitui função privativa do Psicólogo a utilização de métodos e técnicas 

psicológicas com os seguintes objetivos: a) diagnóstico psicológico; b) orientação e 

seleção profissional; c) orientação psicopedagógica; d) solução de problemas de 

ajustamento” (Art. 13, Parágrafo Primeiro).  

Os testes psicológicos são, desde o seu surgimento no início do século, 

técnicas psicológicas por excelência. E conforme a Lei, o seu manejo profissional no 

Brasil em Avaliação Psicológica é uma atribuição privativa do psicólogo. Por si só, 



esta já parece ser uma razão importante para considerar fundamental uma boa 

formação destes profissionais em relação a esta prática, sobretudo num nível de 

pós-graduação. 

 Considerando-se a grande relevância deste tema para a profissão, o Conselho 

Federal de Psicologia elaborou o Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos – 

SATEPSI, com o objetivo de zelar pela qualidade técnica destes instrumentos. Ou 

seja, os testes precisam ter normas atualizadas e adaptadas para nossa realidade, 

devem ter estudos suficientes para comprovar a sua validade e sua fidedignidade – 

ou seja, demonstrar que mede, de fato, aquilo que se propõe a medir. O Conselho 

Federal de Psicologia, através do seu site na internet, disponibiliza as informações 

ao público relativas à regularização dos testes, ao tempo que, mantém vetado ao 

psicólogo o uso profissional de instrumentos que não atendam às exigências de 

qualidades técnicas.  

Mesmo tendo um histórico de longa data no Brasil, a utilização dos testes 

psicológicos não tem sido uma prática de todos os profissionais psicólogos. Algumas 

posições correntes, contrárias à sua utilização, parecem ter exercido num passado 

recente certa influência nas práticas psicológicas, sobretudo nas escolas de 

formação de psicólogos em todo país, determinando como consequência um 

distanciamento de gerações inteiras de profissionais destes métodos e técnicas de 

avaliação psicológica.  

Um dos momentos marcantes da história da Avaliação Psicológica no Brasil 

é a proposição de criação do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica (IBAP), em 

1997 durante a XXVII Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia em 

Ribeirão Preto e sua aprovação na primeira Assembleia Geral aos 20 de Maio de 

1998, em Gramado, durante o VII Simpósio de Pesquisa e Intercâmbio Científico da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Psicologia. Se caracteriza por 

ser uma entidade de articulação e representação profissional, com os seguintes 

objetivos: promover o desenvolvimento da área de avaliação psicológica; defender 

e propor medidas de apoio e de incentivo à avaliação psicológica e às atividades 

relacionadas; incentivar e realizar pesquisas no campo da avaliação em psicologia, 

visando a melhoria da qualidade e a excelência nos serviços psicológicos, bem como 

outros benefícios conseqüentes destas pesquisas para a comunidade e para a 



cidadania no Brasil; propor critérios e projetos de padronização para 

procedimentos, instrumentos, testes e provas psicológicas; divulgar conhecimentos 

na área de avaliação psicológica por meio do incentivo e da realização de eventos 

técnicos e científicos, de cursos e de publicações entre outros; orientar os psicólogos 

e os membros da comunidade com interesses nos procedimentos de avaliação 

psicológica; prestar consultorias, assessorias e serviços em avaliação psicológica; 

incentivar e promover a formação de especialistas e pesquisadores nos diversos 

níveis, nas diferentes áreas e nos vários procedimentos da avaliação psicológica; 

certificar profissionais e prestar subsídios para o credenciamento de profissionais 

para as diferentes áreas e procedimentos em avaliação psicológica. 

Atentos a esta realidade ainda frágil e incipiente na área de Avaliação 

Psicológica no Brasil, um grupo de 11 proeminentes psicólogos pesquisadores 

brasileiros vinculados ao IBAP, provavelmente alguns dos mais produtivos e 

respeitados nacional e internacionalmente na área de Avaliação Psicológica, 

lançaram em 2002 um documento “Em Defesa da Avaliação Psicológica”. Neste 

documento enfatizam que o perito na área – o psicólogo – precisa se valer de 

instrumentos adequados, entre os quais, os testes psicológicos, como auxiliares 

necessários para tomar decisões baseadas em normas objetivas e não no 

subjetivismo pericial do profissional. Observam também que como cada 

instrumento possui limitações, a competência dos profissionais psicólogos fica 

condicionada à qualidade da sua formação, que se espera, lhe possibilite, uma 

compreensão mais ampla e contextualizada do processo de avaliação no qual ele 

está inserido, permitindo assim uma interpretação mais adequada dos resultados 

encontrados. Portanto, os principais problemas da avaliação psicológica no Brasil 

decorrem basicamente das deficiências na formação profissional. Por isso mesmo, a 

solução estaria associada ao aprimoramento da formação do psicólogo em avaliação 

psicológica. O que requer a inclusão no currículo dos cursos de Psicologia temas e 

conteúdos que reflitam e fundamentem tal aprimoramento, permitindo, assim, que 

o psicólogo seja capaz de avaliar a qualidade dos instrumentos que utiliza e que 

saiba fazer uso adequado dos mesmos. Estes temas deveriam, pelo menos, cobrir os 

seguintes tópicos: 1) teoria da medida e psicometria; 2) avaliação da inteligência; 3) 

avaliação da personalidade, incluindo técnicas projetivas e os inventários de 

personalidade; 4) práticas integrativas de planejamento, execução e redação dos 



resultados da avaliação psicológica (elaboração de laudos) nos mais variados 

contextos, incluindo conhecimentos das mais diversas áreas da Psicologia. O 

documento reitera ainda a necessidade de treinar e capacitar professores na área da 

avaliação, aprimorar currículos, desenvolver e validar instrumentos e dar condições 

técnicas e éticas para que os psicólogos possam exercer a profissão com dignidade 

e em benefício da população. (Noronha, 2002). 

Dez anos depois, em 2012, o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica – 

IBAP, resgata e reafirma a relevância deste tema na formação dos psicólogos e 

publica as “Diretrizes Para Ensino da Avaliação Psicológica” nas escolas de 

Psicologia. O documento se estrutura em quatro tópicos principais, primeiramente 

indicando: 1) “Competências em Avaliação Psicológica” que os profissionais devem 

desenvolver; 2) as “Disciplinas e Conteúdos Programáticos” respectivos 

fundamentais para uma boa formação; 3) a “Estrutura de Ensino” indicando a 

necessidade de criação de Laboratórios, testotecas, bibliografia atualizada e 

formação dos professores da área; 4) “Referências” bibliográficas atualizadas 

sugeridas para as disciplinas da área. 

Observa-se no Brasil, nos últimos anos, uma revitalização da área de 

Avaliação Psicológica. Este crescimento pode ser aferido através do número de 

publicações brasileiras na área, na retomada da implementação de diversos 

laboratórios de avaliação psicológica no Brasil. Atualmente o IBAP catalogou 46 

Laboratórios e Centros de Estudos em Avaliação Psicológica no Brasil. Observa-se 

no gráfico abaixo que o ponto de maior inflexão do gráfico indicando o crescimento 

do surgimento dos laboratórios está após o ano 1997 (surgimento do IBAP) onde se 

passou a promover a maior articulação da área. 

 

 

 

 



 

 

A seguir apresentamos os Laboratórios de Avaliação Psicológica atualmente 

em funcionamento no Brasil, distribuídos por regiões do país: 
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Laboratório de Avaliação e 

Pesquisa Psicológica - LAPPsic  

Fundado em 2009. Universidade Estadual 

de Londrina. Londrina/PR. Coordenadores 

atuais: Prof. Dr. Fabiano Koich Miguel e 

Profa. Dra. Katya Luciane de Oliveira. 

 

Pesquisadores vinculados ao laboratório 

Fabiano Koich Miguel, Katya Luciane de Oliveira, Patrícia Silva Lúcio 

 

Breve histórico 

O Laboratório de Avaliação e Pesquisa Psicológica (LAPPsic) foi fundado em 2009 

no Departamento de Psicologia e Psicanálise da Universidade Estadual de Londrina, 

onde se concentram as disciplinas de graduação voltadas ao ensino de técnicas de 

avaliação psicológica. Os professores participantes desenvolvem, junto ao LAPPsic, 

projetos de pesquisa e de extensão. A pesquisa foca em desenvolvimento de novos 

instrumentos para avaliação, e a extensão diz respeito à supervisão de atendimento 

de avaliação à comunidade por meio da clínica-escola. 

 

Área de pesquisa 

Avaliação psicoeducacional 

Emoções e inteligência emocional 

Construção, adaptação e validação de instrumentos de avaliação psicológica 

 

Contato:  

katya_lincoln@ig.com.br 

mailto:katya_lincoln@ig.com.br


 

 

Laboratório de Avaliação 

Psicológica 

Fundado em 2003. Universidade Estadual do 

Centro-Oeste. Irati-PR. Coordenador atual: 

Prof. Dr. Plínio Marco De Toni 

 

 

Contato:  

pliniomarco@yahoo.com.br 

mailto:pliniomarco@yahoo.com.br


 

 

Laboratório de Neurociências 

Fundado em 2012. Universidade Estadual do 

Centro-Oeste.  Irati-PR. Coordenador atual: 

Prof. Dr. Plínio Marco De Toni 

 

 

Contato:  

pliniomarco@yahoo.com.br 

mailto:pliniomarco@yahoo.com.br


 

 

 
Laboratório Unisul de Avaliação 

Psicológica – LUPA 

Fundado em 2005. Departamento de Psicologia 

da Universidade do Sul de Santa Catarina, 

UNISUL. Florianópolis/SC. Coordenadora: 

Profa. Dra. Carolina Bunn Bartilotti. 

 
 

 

Contato:  

E-mail: carol.bartilotti@gmail.com 

 

mailto:carol.bartilotti@gmail.com


 

 

 
 
 
Laboratório Fator Humano: Avaliação e 

Prevenção 

Fundado em 1998. Departamento de Psicologia 

da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Florianópolis/SC. Coordenador: Prof. Dr. Roberto 

Moraes Cruz 

 

 
 

 

Contato:  

robertocruzdr@gmail.com 

 

mailto:robertocruzdr@gmail.com


 

 

 
Laboratório de Pesquisa em 

Avaliação Psicológica - LPAP UFSC 

Fundando em junho/2011. Universidade 

Federal de Santa Catarina. Florianópolis/SC. 

Coordenador: Prof. Dr. Carlos Henrique 

Sancineto da Silva Nunes.  

 

 

 

 

 
 
 
 
Equipe do LPAP no 
congresso do IBAP de 
2013 
 

 

 

 

 

Visita técnica dos pesquisadores Oliver John e Filip De Fruyt ao LPAP 
 

 

Pesquisadores vinculados ao Laboratório 

Cassandra Mello Oliveira  

Maiana Farias Oliveira Nunes 

Marina de Cuffa  

Gabriela Frischknecht 

http://www.ibapnet.org.br/index.php?cd=8&descricao=laboratorios
http://www.ibapnet.org.br/index.php?cd=8&descricao=laboratorios


Cássia Roettgers 

Karen Cristine Teixeira 

Jeferson Pires 

Camila Morro Lemos  

Amanda Scapini 

 

Breve histórico:  

O laboratório foi fundado em 30/06/2011, pelo professor Dr. Carlos Henrique 

Sancineto da Silva Nunes com o intuito de fomentar a pesquisa no âmbito da 

avaliação psicológica no curso de Psicologia, na Universidade Federal de Santa 

Catarina – no contexto da graduação e pós-graduação. Dentre os objetivos do LPAP, 

pode-se listar o desenvolvimento de pesquisas sobre o uso de tecnologias 

computacionais para a avaliação psicológica, o uso de técnicas de ponta o 

desenvolvimento de medidas psicológicas, modelos avançados em psicometria, 

entre outros. Desde então sua fundação a equipe do laboratório vem desenvolvendo 

atividades, tais como cursos, treinamentos, pesquisas englobando formação no nível 

de mestrado, doutorado e iniciação científica, participações em eventos nacionais e 

internacionais. 

 

Área de pesquisa:  

Realização de projetos de pesquisa envolvendo o desenvolvimento e validação de 

testes psicológicos para aplicação em variados contextos. As pesquisas do LPAP 

envolvem o uso de técnicas avançadas para a mensuração de fenômenos 

psicológicos, como a avaliação da personalidade por meio de um sistema 

computadorizado adaptativo, avaliação psicológica de pessoas com deficiência 

visual, desenvolvimento de medidas no âmbito da Psicologia Positiva, avaliação de 

aspectos individuais de risco no contexto do trânsito e avaliação no contexto 

do esporte. 

 

Contato:  

E-mail: lpap.ufsc@gmail.com 

Site: http://lpap.paginas.ufsc.br/ 

http://lpap.paginas.ufsc.br/


 

 

 
 

Laboratório Mensuração - LM  

Fundado em 1988. Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Porto Alegre/RS. Coordenador: Prof. Dr. Cláudio Hutz. 

 

 

 

Pesquisadores vinculados ao Laboratório       

Claudia Giacomoni (UFRGS) 

Denise R. Bandeira (UFRGS) 

Clarisse Trentini (UFRGS) 

Juliana Cerentini (UFRGS) 

Ana Claudia Vazquez (UFCSPA) 



Caroline Tozzi Reppold (UFCSPA) 

Cristian Zanon (USF) 

 

Breve histórico:  

O Laboratório surgiu como um centro de apoio a projetos de pesquisa do PPG 

Psicologia da UFRGS, com o objetivo de desenvolver instrumentos para apoiar as 

pesquisas em andamento. Cresceu e passou a desenvolver projetos próprios para a 

produção de testes para a avaliação da personalidade, diversos construtos na área 

da Psicologia Positiva, entre outros. 

 

Área de pesquisa: 

Psicometria, personalidade, psicologia positiva. 

 

Contato: 

E-mail: labmensuracao@gmail.com 
Site: http://www.ufrgs.br/psico-laboratorio/  
  

mailto:labmensuracao@gmail.com
http://www.ufrgs.br/psico-laboratorio/index.htm


 

 

 

 

 
 
 
Núcleo de Estudos em Avaliação 

Psicológica e Psicopatologia - 

NEAPP. Fundado em 2012. 

Departamento de Psicologia do 

Desenvolvimento e da Personalidade / 

Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. Porto Alegre/RS. 

Coordenadora: Profa. Dra. Clarissa 

Marceli Trentini 

 
 

Contato:  

clarissatrentini@terra.com.br

mailto:clarissatrentini@terra.com.br


 

 

 

Grupo de Estudo, Aplicação e 

Pesquisa em Avaliação 

Psicológica (GEAPAP). Fundado 

em 2009. PPG Psicologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. Porto Alegre/RS. Coordenadora: 

Profa. Dra. Denise Ruschel Bandeira.  

 

O Grupo de Estudos, Aplicação e Pesquisa em Avaliação Psicológica (GEAPAP) é 

coordenado pela Profa. Denise Ruschel Bandeira e desenvolve estudos vinculados à 

área de Avaliação Psicológica. A ênfase dos estudos está na construção, adaptação e 

validação de testes, escalas e outras medidas psicológicas. O grupo reflete a 

amplitude da área ao pesquisar diferentes faixas etárias e diversos contextos sócio-

culturais. Sendo assim, trabalha em colaboração com outros grupos de pesquisa 

tanto da Psicologia como de outros campos científicos, tais como Odontologia, 

Fonoaudiologia, Educação Física e Medicina. Entre as temáticas de pesquisa estão 

incluídas as diferentes fases do desenvolvimento humano; adaptação, atualização e 

ampliação de instrumentos de avaliação psicológica; desenvolvimento de técnicas 

para levantamento e correção de instrumentos; caracterização de diversas 

populações; e, também são realizados alguns estudos transculturais. O GEAPAP se 

preocupa com a integração entre a pesquisa científica e a prática clínica. Por isso, 

oferece aos alunos e profissionais de Psicologia cursos de extensão promovidos 

periodicamente e proporciona, aos alunos da UFRGS, espaço para formação junto ao 

Centro de Avaliação Psicológica da UFRGS. Esse trabalho também tem como 

finalidade beneficiar a comunidade em geral. 

 

Pesquisadores vinculados ao Laboratório:  

Mestrandos: 

Beatriz Cancela Cattani (UFRGS) 

Euclides Mendonça (UFRGS) 

Helena Eidt (UFRGS) 



Juliane Pariz (UFRGS) 

Laura Poll Gomes (UFRGS) 

Liége Barbieri Silveira (UFRGS) 

Mestres: 

Mariana Bauermann (UFRGS) 

Doutorandos: 

Bruna Monego 

Mônia Aparecida Silva (UFRGS) 

Sérgio Eduardo Silva de Oliveira (UFRGS) 

Doutores: 

Denise Balem Yates 

Joice Segabinazi 

Pós-doutores: 

Sônia Rovinski 

Vivian de Medeiros Lago 

Professores: 

Denise Ruschel Bandeira (UFRGS) 

Claudio Simon Hutz (UFRGS) 

Clarissa Marceli Trentini (UFRGS) 

 

Breve histórico:  

 O GEAPAP iniciou suas atividades em 2009 oficialmente com a criação do 

grupo no diretório de grupos de pesquisa do CNPq. Contudo, vem produzindo 

mestres e doutores desde 2003. Até junho de 2015, o GEAPAP formou 14 mestres e 

12 doutores. O grupo também desenvolveu e/ou aprimorou técnicas de avaliação do 

desenvolvimento emocional e cognitivo infantil, para o contexto da Psicologia 

Jurídica e da Psicologia Organizacional; proveu instrumentos sobre homofobia, 

coping religioso-espiritual; e adaptou e validou testes neuropsicológicos, projetivos, 

sobre agressividade, bem-estar, inteligência, personalidade, qualidade de vida e 

psicopatologia. Recentemente, uma das integrantes do grupo (Vivian de Medeiros 

Lago) recebeu o Prêmio Capes de Tese 2013 com a tese intitulada “Construção de 

um sistema de avaliação do relacionamento parental para situações de disputa de 



guarda”. Os trabalhos desenvolvidos pelo grupo repercutem na prática de avaliação 

psicológica em todo o país. 

 

Área de Pesquisa: 

Construção, adaptação e validação de testes, escalas e outras medidas psicológicas, 

com ênfase em avaliação do desenvolvimento infantil, da personalidade e 

neuropsicológica. 

 

Contato:  

E-mail: bandeira@ufrgs.br  
Site: http://www.ufrgs.br/geapap/  
 

mailto:bandeira@ufrgs.br
http://www.ufrgs.br/geapap/


 

 

 

 
 
 
Grupo de Estudo, Aplicação e 

Pesquisa em Avaliação 

Psicológica (GEAPAP). Fundado 

em 2009. PPG Psicologia Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Porto 

Alegre/RS. Coordenadora: Profa. Dra. 

Denise Ruschel Bandeira.  

 

 

O GEAPAP desenvolve estudos vinculados à área de Avaliação Psicológica, 

abordando diferentes faixas etárias e diversos contextos sócio-culturais. Entre as 

temáticas de pesquisa estão incluídas as fases do desenvolvimento humano; 

adaptação, atualização e ampliação de instrumentos de avaliação psicológica; 

desenvolvimento de técnicas para levantamento e correção de instrumentos; 

caracterização de diversas populações; e, também são realizados alguns estudos 

transculturais. Os trabalhos desenvolvidos pelo grupo repercutem na prática de 

avaliação psicológica junto ao Centro de Avaliação Psicológica da UFRGS, bem como 

em cursos de extensão promovidos periodicamente. 

 

Contato:  

E-mail: drbandei@terra.com.br 
Site: http://www.ufrgs.br/geapap/  

  

mailto:drbandei@terra.com.br
http://www.ufrgs.br/geapap/


 

 

 
 

Centro de Avaliação Psicológica.  

Fundado em 2009. PPG Psicologia 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. Porto Alegre/RS. Coordenadora: 

Profa. Dra. Denise Ruschel Bandeira.   

 
 
 

 

Pesquisadores vinculados ao Laboratório:  

Mestrandos: 

Beatriz Cancela Cattani (UFRGS) 

Euclides Mendonça (UFRGS) 

Juliane Pariz (UFRGS) 

Liége Barbieri Silveira (UFRGS) 

Vanisa Fante Viapiana (PUCRS) 

Mestres: 

Fernanda Palhares (UFRGS) 

Doutorandos: 

Mônia Aparecida Silva (UFRGS) 

Natália Becker (UFRGS) 

Sérgio Eduardo Silva de Oliveira (UFRGS) 

Tatiele Jacques Bossi (UFRGS) 

Professores: 

Clarissa Marceli Trentini (UFRGS) 

Cláudia Giacomoni (UFRGS) 

Joice Segabinazi (UniRitter) 

 

Breve histórico:  



O Centro de Avaliação Psicológica (CAP) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS) é um serviço-escola especializado em avaliações e diagnósticos 

psicológicos para crianças, adolescentes, adultos e idosos. O CAP foi criado em 2001 

pela Profa. Dra. Denise Rushcel Bandeira do Departamento de Psicologia do 

Desenvolvimento e da Personalidade, que tem exercido a coordenação geral do 

serviço desde então. A partir de 2010, o CAP passou a contar também com a 

coordenação executiva da Dra. Denise Balem Yates. Este serviço foi implementado 

com a finalidade de abrigar as atividades práticas de alunos da graduação, da 

especialização, de extensão universitária e de mestrado e doutorado da UFRGS. O 

objetivo geral do CAP é apoiar e promover atividades de ensino, pesquisa e extensão 

nas diferentes áreas concernentes à Avaliação Psicológica, quais sejam, avaliação 

cognitiva, afetiva e neuropsicológica, entre outras. Os objetivos específicos do 

serviço são: a) oferecer estágios curriculares e extracurriculares, especialmente 

para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação em Psicologia da UFRGS; b) 

fomentar a pesquisa nas suas áreas de abrangência; c) atender as demandas de 

Avaliação Psicológica da comunidade de baixo poder aquisitivo de Porto Alegre e 

região, assim como da comunidade acadêmica da UFRGS; e d) responder às 

necessidades específicas de avaliação, especialmente aquelas demandadas por 

órgãos e agências municipais, estaduais e federais. 

 

Área de Pesquisa: 

Avaliação Cognitiva; Avaliação Neuropsicológica; Avaliação Emocional e 

Comportamental; Psicopatologia. 

 

Contato:  

E-mail: centroap@ufrgs.br 
Site: http://www.ufrgs.br/cap 

 

mailto:centroap@ufrgs.br
http://www.ufrgs.br/cap


 

 
Laboratório de Avaliação Psicológica. Fundado em 2012. Universidade Federal de 

Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). Porto Alegre/RS. Coordenadora: Profa. Dra. 

Caroline Reppold 

 

 

  

 

Pesquisadores vinculados ao Laboratório: 

Adriana Serafini 

Ana Claudia Vazquez 



Janaína Thaís Barbosa Pacheco. 

 

Breve histórico:  

O Laboratório de Pesquisa em avaliação psicológica da UFCSPA foi fundado em 2013 

e, desde então, é coordenado pela Prof. Dra. Caroline Reppold. Sua missão é 

promover um espaço de intersecção entre a teoria e a prática, permitindo aos 

pesquisadores e acadêmicos de graduação e pós-graduação um ambiente propício 

para atividades científicas que tenham como objetivo o desenvolvimento da área de 

avaliação psicológica. Trata-se de um espaço em que são desenvolvidas pesquisas 

relativas à projetos junto ao PPG Ciências da Saúde e PPG Ciências de Reabilitação, 

ensino e extensão, nos seguintes temas: avaliação psicológica, neuropsicologia, 

avaliação interdisciplinar e psicologia positiva. No total, 19 projetos estão 

atualmente sendo executados no espaço. O laboratório apresenta diversas parcerias 

com outros pesquisadores nacionais e internacionais, além de realizar pesquisas 

interdisciplinares entre a psicologia, fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia e 

medicina. Por fim, dispõe de uma biblioteca própria e uma testoteca, com materiais 

adquiridos com verba de fomento à pesquisa e utilizados para práticas de ensino e 

pesquisa, organizada com verba de auxílio à pesquisa. É considerado fundamental 

na infra-estrutura do curso de Psicologia e programas de pós-graduação da UFCSPA. 

 

Pesquisadores vinculados ao laboratório: 

Adriana Serafini 

Ana Claudia Vazquez 

Janaína Thaís Barbosa Pacheco. 

 

Área de pesquisa:  

Avaliação Psicológica, Neuropsicologia, Avaliação interdisciplinar, Psicologia 

Positiva 

 

Contato:  

E-mail: carolinereppold@yahoo.com.br 

  

mailto:carolinereppold@yahoo.com.br


 
 

 

 
 
 
Laboratório de Avaliação Psicológica. 

Fundado em 2012. Complexo de Ensino Superior 

de Cachoeirinha (CESUCA). Cachoeirinha/RS. 

Coordenador: Prof. MSc. Rodrigo Luís Bispo 

Souza 

 
 

Pesquisadores vinculados ao Laboratório       

Prof. Dra Evanisa Helena Maio de Brum  

Prof. Dra. Débora Oliveira 

Prof. Dra Márcia Franco  

 

Breve histórico:  

O Laboratório de Avaliação Psicológica do CESUCA é um espaço criado para 

ampliar o conhecimento sobre os Testes Psicológicos adquiridos nas aulas teóricas. 

Tem como objetivo geral articular as interfaces entre ensino, pesquisa e extensão 

em avaliação psicológica na graduação. Tem como objetivos específicos: Promover 

a consolidação dos ensinamentos sobre testes psicológicos adquiridos nas aulas 

teóricas; difundir no Curso de Psicologia a utilização ética e responsável dos Testes 

Psicológicos, de acordo com preceitos da Comissão Internacional de Testes (ITC) e 

da resolução 001/2002 do Conselho Federal de Psicologia; Promover o avanço da 

área de avaliação psicológica nas diversas extensões da prática psicológica: 

educacional, clínica, organizacional e outras; e, apoiar alunos e monitores que 

utilizam testes psicológicos em seus atendimentos na Clínica de Saúde Mental do 

CESUCA. Além disto, o LAPCESUCA insere-se como um importante ambiente 

acadêmico no curso de Psicologia para que se possam integrar os conhecimentos 

teóricos com a prática em avaliação psicológica. 

 

Área de pesquisa: 
 



Avaliação psicológica e psicodiagnóstico; 

Psicologia Jurídica e 

Psicologia Organizacional. 

 

Contato:  

rodrigosouza@cesuca.edu.br 

mailto:rodrigosouza@cesuca.edu.br


 
 

 



 

 

 

 
Laboratório de Avaliação 

Psicológica da FASI – LAPSI. 

Fundado em 2005. Departamento de 

Psicologia das Faculdades de Saúde 

Ibituruna – FASI. Montes Claros/MG. 

Coordenador: Prof. MSc. Leonardo 

Augusto Couto Finelli. 

 

 

 

Contato:  

E-mail: lab.avalpsi@fasi.edu.br 

mailto:lab.avalpsi@fasi.edu.br


 

 

 

 

 

 
Laboratório de Avaliação das 

Diferenças Individuais - LADI . 

Fundado em 2002. Universidade Federal de 

Minas Gerais. Belo Horizonte/MG. 

Coordenadoras: Profa. Dra. Carmem Elvira 

Flores-Mendoza e Profa. Dra. Elizabeth do 

Nascimento. 

 

Contato:  

E-mail: carmencita@fafich.ufmg.br / bethdonascimento@gmail.com 

mailto:carmencita@fafich.ufmg.br
mailto:bethdonascimento@gmail.com


 
 

 

Laboratório de Investigação da 

Arquitetura Cognitiva – LAICO 

Fundado em 2008. Universidade Federal de 

Minas Gerais. PPG em Psicologia. Belo 

Horizonte/MG. Coordenador: Prof. Dr. 

Cristiano Mauro Assis Gomes. 

 

  
Hudson Fernandes Golino Cristiano Mauro A.Gomes 

 
 

Pesquisadores vinculados ao Laboratório: 

Cristiano Mauro Assis Gomes, 

Hudson Fernandes Golino, 

Michael Lamport Commons (Harvard University), 

Patrice Marie Miller (Salem State College); 

 

Breve histórico: 

O LaiCo tem como foco o uso de métodos quantitativos inovadores na construção e 

validação de instrumentos de avaliação na Psicologia, Educação e Saúde, no estudo 

de construtos psicológicos como a Inteligência, a Personalidade, a Metacognição, 

dentre outros, assim como na elaboração de novas tecnologias. Estamos em duas 

Universidades no Brasil: na UFMG, sob coordenação do Prof. Cristiano Mauro Assis 

Gomes, e na UEFS, sob coordenação do Prof. Hudson F. Golino. Desde 2008, o LaiCo 

tem publicado diversos artigos em periódicos nacionais e internacionais, assim 

como tem recebido diversos prêmios. Dentre eles destaca-se o Prêmio de Jovem 

Pesquisador, da International Test Commission (2012) e o Prêmio de Inovação em 

Saúde da Medical Services (2015). 

 



 

Área de Pesquisa: 

Psicometria, Machine Learning, Mineração de Dados, Inteligência, Metacognição, 

Personalidade, Psicopatologia, Arquitetura Cognitiva, Memória. 

 

Contato:  

E-mail: cristianomaurogomes@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:cristianomaurogomes@gmail.com


 

 

 

 

 
 

Laboratório de Estudos e Pesquisa 

em Avaliação Psicológica – LEPAP 

Fundado em 1988. Pontifícia Universidade 

Católica de MG – PUC/MG.  Belo 

Horizonte/MG. Coordenadora: Profa. MSc. 

Márcia de Mendonça Jorge. 

 
 

 

 

Contato:  

E-mail: lepap@pucminas.br  



 

 

 

 

Laboratório de Avaliação Psicológica 

Professor Emilio Mira Y López.  

Fundado em 2002. Pontifícia Universidade 

Católica de MG – Unidade Betim/MG. 

Coordenadora: Profa. Dra. Carolina Maria Mota 

Santos. 

 

 

Pesquisadores vinculados ao Laboratório:  

Profª. Carolina Maria Mota Santos (cmmotasantos@gmail.com)   

Profª. Viviane de Oliveira Baumgartl (vivianebaum@yahoo.com) 

Profª. Jane Moreira de Azevedo (janemazevedo@gmail.com) 

 

Breve histórico:   

O laboratório deu inícios às suas atividades em fevereiro de 2001 quando o curso de 

Psicologia estava sendo implantado na PUC MINAS em Betim. Nesta ocasião, o 

laboratório funcionava em um espaço provisório e as primeiras disciplinas da área 

da avaliação psicológica e coordenação do laboratório eram de responsabilidade da 

profª. Larissa Assunção Rodrigues. Em meados de 2001, novas disciplinas da área 

foram incorporadas ao curso, ampliando a demanda de suporte ao aluno e professor, 

o que resultou na integração da Profª. Gislene Clemente Vilela Câmara. Em outubro 

de 2002 o laboratório ganhou seu espaço oficial. O objetivo inicial estabelecido foi 

oferecer suporte aos alunos e professores nas disciplinas vinculadas à área da 

Avaliação Psicológica. Tal premissa continua nos dias atuais, por meio de monitorias 

que visam auxilia-los na aplicação, correção e síntese dos testes aprendidos em sala 

de aula. Seu nome, Professor Emílio Mira Y López, pretendeu homenagear a este 

professor, que muito contribuiu para a Psicologia no Brasil e para a área da avaliação 

psicológica, na criação do teste PMK. Atualmente, a coordenadora do Laboratório é 

a Profª. Carolina Maria Mota Santos, assumiu a coordenação do mesmo em 2010. O 

laboratório conta ainda com as professoras Viviane de Oliveira Baumgartl e Jane 



Moreira de Azevedo e 07 monitores responsáveis por realizar monitorias com os 

alunos, cuidar de sua organização interna, e auxiliar os professores vinculados ao 

mesmo.  

O Laboratório está situado no prédio 12 da faculdade de Psicologia. Sua estrutura 

conta com uma sala para aplicação coletiva de testes, uma sala específica para o 

treino do teste PMK, e uma sala onde se encontram todos os documentos, testes e 

demais materiais armazenados para uso ou consulta dos alunos e professores 

 

Contato:  

E-mail: labmiraylopez@pucminas.br 

 

 



 

 

 

 
 

Laboratório de Avaliação das 

Diferenças Individuais – LADI 

Fundado em 2010. Universidade Federal 

do Triângulo Mineiro - UFTM. 

Uberaba/MG. Coordenadora: Profa. Dra. 

Sabrina Martins Barroso.  

 
 
 

 

Contato:  

E-mail: as.barroso@yahoo.com.br 
Site: www.UFTM.edu.br/ladi 

mailto:as.barroso@yahoo.com.br
http://www.uftm.edu.br/ladi


 

 

 

 
 

Laboratório de Avaliação e Pesquisa 

Psicológica. 

Fundado em 2001. Curso de Psicologia do Centro 

Universitário de Itajubá – FEPI. Itajubá/MG. 

Coordenadora: Profa. MSc. Rosana Maria 

Mohallem Martins.  

  

 

 

 

 

Contato:  

E-mail: psicologia@fepi.br   

mailto:psicologia@fepi.br


 

 

 

 

Laboratório de Avaliação e 

Mensuração Psicológica – LabAMP 

Fundado em 2013. O LABAMP  esta ligado 

ao curso de Psicologia da Universidade 

Federal do Espírito Santo. Vitória/ES. 

Coordenador: Prof. Dr. Alexsandro Luiz de 

Andrade. 

 

Pesquisadores vinculados ao laboratório: 

Dr. João Wachelke (UFU) 

Dra. Valescka Martins Guerra (UFES) 

Dra. Manoela Ziebell de Oliveira (PUC-RS) 

Dr. Jean Carlos Natividade (PUC-RJ) 

 

Breve histórico: 

O LabAMP  é um grupo de estudo e pesquisa em trabalho, carreira e avaliação 

psicológica. Realiza estudos em diferentes contextos de avaliação e mensuração 

psicológica, com destaque especial para o campo de carreira e relacionamentos 

interpessoais. As atuais pesquisas do grupo contam com apoio do Cnpq, CAPES, 

FAPES e da Universidade Federal do Espírito Santo. 

 

Temas em Pesquisa 

 Desenvolvimento de instrumentos psicológicos 

 Planejamento e gerenciamento de carreira 

 Conflito trabalho-família 

 Aposentadoria e Saúde 

 Avaliação de Contexto de Risco e Segurança no Trabalho 

 Qualidade em relações amorosas 

 Procedimentos diáticos de análise de dados 

 

Contato:  
Site: http://www.labamp.com.br/  

E-mail: alexsandro.deandrade@yahoo.com 

http://www.labamp.com.br/
mailto:alexsandro.deandrade@yahoo.com


 

 

 

Laboratório de Tanatologia e 

Psiquiatria em Outras Condições 

Médicas - LabTP.  

Fundado em 2014. Instituto de 

Psiquiatria da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro. Rio de Janeiro/RJ. 

Coordenadora: Profa. Dra. Adriana 

Cardoso de Oliveira e Silva 

 

 

Breve histórico: 

O Laboratório de Tanatologia e Psiquiatria em Outras Condições Médicas (LabTP) é 

sediado no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sendo 

composto por uma equipe de pesquisadores de característica transdisciplinar com 

foco em saúde. O Laboratório recebe alunos de mestrado e doutorado do Programa 

de Pós Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental (PROPSAM) que realizam seus 

cursos com orientação dos pesquisadores do grupo, assim como alunos de outros 

programas que tenham interesse em desenvolver estudos nas linhas de pesquisa 

oferecidas. Apesar da prioridade do grupo ser pesquisa, também são desenvolvidas 

atividades de extensão, ensino / treinamento e divulgação científica. 

O LabTP funciona em parceria com o Laboratório de Pânico e Respiração (LabPR) e 

participou do Instituto Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

Translacional em Medicina (INCT-TM/ CNPq) durante a vigência do mesmo. Além 



disso, conta com diversos parceiros, pesquisadores nacionais e internacionais, que 

colaboram nos diversos projetos em desenvolvimento, o que pode ser verificado por 

meio das co-autorias dos trabalhos publicados. 

A linha de pesquisa “Psicometria e avaliação psicológica” reúne estudos voltados 

para a adaptação transcultural de instrumentos psicométricos amplamente 

utilizados na literatura internacional, e com boa qualidade, para a população 

brasileira.  Devido à característica do grupo em termos de área de atuação, são 

priorizadas escalas psiquiátricas ou instrumentos que se adequem ao contexto da 

psicologia da saúde. Do mesmo modo, são desenvolvidos projetos de elaboração de 

novos instrumentos visando preencher lacunas importantes na avaliação de 

pacientes psiquiátricos ou com problemas de saúde em geral. Ainda, considerando 

a valorização do trabalho em equipe no laboratório, os alunos dessa linha de 

pesquisa muitas vezes trabalham em colaboração com os estudantes das demais 

linhas auxiliando no planejamento e execução dos elementos referentes à avaliação 

psicológica nos diversos projetos de pesquisa e/ ou extensão. 

 

Temas de pesquisa: 

- Tanatologia (estudos sobre a morte e o morrer); 

- Psiquiatria em outras condições médicas; 

- Psicometria e avaliação psicológica; 

- Videogames e realidade virtual na promoção da saúde; 

- Avaliação e tratamento de transtornos psiquiátricos. 

 

Contato:  

E-mail: adrianacardoso@ufrj.br    /  adrianacardoso@pq.cnpq.br  

Assessoria de Imprensa: Branca Salgueiro: brancaaandrade@yahoo.com.br  

 

mailto:adrianacardoso@ufrj.br
mailto:adrianacardoso@pq.cnpq.br
mailto:brancaaandrade@yahoo.com.br


 

 

 

Laboratório de Avaliação 

Psicológica APlab - Pessoas e 

Contextos.  

Fundado em 2013. PPG em Psicologia 

Clínica da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Rio 

de Janeiro/RJ. Coordenadora: Profa. Dra. 

Juliane Callegaro Borsa. 

 
 
 

Pesquisadores vinculados ao Laboratório:  

Mestrado:  

Hugo Leonardo Rocha Silva da Rosa 

Joanna Leusin 

Mariana de Miranda Seize 

Natália Machado da Silva 

Iniciação científica:  

Paola Picorelli.  

Pesquisador Colaborador:  

Bruno Figueiredo Damásio (Instituto de Psicologia, Departamento de Psicometria, 

UFRJ). 

 

Breve histórico:  

O APlab, fundado pela Profa. Dra. Juliane Callegaro Borsa, desenvolve atividades de 

pesquisa, ensino e extensão na área da Avaliação Psicológica. O APlab surge com a 

missão de trabalhar para o desenvolvimento da Avaliação Psicológica no Brasil 

enquanto área técnica pautada na ética e no compromisso científico. É objetivo do 

APlab, também, contribuir para a qualidade do ensino em Avaliação Psicológica e 

promover a formação básica e continuada dos psicólogos atuantes na área. 

 



Áreas de pesquisa: 

Construção, Adaptação e Validação de Instrumentos Psicológicos para o Contexto 

Brasileiro 

Formação, Fundamentos e Prática em Avaliação Psicológica 

Avaliação Psicológica e Saúde Mental 

Avaliação Psicológica de Crianças e Adolescentes. 

 

Contato:  

E-mail: juliborsa@gmail.com 
Site: http://ap-lab.org/ 
Facebook: https://www.facebook.com/APlaboratorio  
 
 

mailto:juliborsa@gmail.com
http://ap-lab.org/
https://www.facebook.com/APlaboratorio


 

 

 
Laboratório de Ensino e Pesquisa em 

Avaliação Psicológica – LabAval.  

Fundado em 1980. Departamento de Psicologia da 

Universidade de Taubaté. Taubaté/SP. 

Coordenador: Prof. Dr. Paulo Francisco de Castro 

 

 

 

  

 

 

 

Pesquisadores vinculados ao Laboratório  

Prfa. Dra. Ana Cristina Araújo do Nascimento 

Prof. Dr. Armando Rocha Júnior 



Prof. Dr. Paulo Francisco de Castro 

Prof. Ms. Paulo Henrique Costa Sodré 

Prof. Dr. Paulo Roberto Grangeiro Rodrigues 

 

Breve histórico: 

No início de sua história, em 1980, o então Laboratório de Técnicas de Exame 

Psicológico era um anexo do Instituto de Psicologia Aplicada da Universidade de 

Taubaté – IPAUT. Quando da criação da Clínica Psicológica, em 1981, O Laboratório 

é incorporado, mantendo sua nomenclatura. Nesse período, a coordenação do 

IPAUT e da Clínica eram responsabilidade da Professora Vera Lucia Bonato, e a 

primeira professora responsável pela disciplina de Técnicas de Exame Psicológico 

foi a Professora Rosangela Maria De Carli Boeri Mattos (ambas professoras 

atualmente aposentadas da UNITAU). Em 1989 com o crescimento do Curso de 

Psicologia e diante dos esforços da Professora Marilsa de Sá Rodrigues, então Chefe 

do Departamento, a estrutura administrativa e pedagógica do curso foi instalada no 

Campus Bom Conselho da Universidade (onde permanece até hoje). A partir de 

então Laboratório de TEP passou a ocupar um local próprio, próximo à Secretaria 

do Departamento de Psicologia e às salas de aula da disciplina. Em 2005 passa a ser 

designado de Laboratório de Ensino e Pesquisa em Avaliação Psicológica e em 2008, 

em virtude de sua expansão, ocupa um espaço maior e mais adequado às atividades 

que são desenvolvidas. Atualmente conta com salas de aplicação de testes, estudo e 

supervisão, além de um acervo atual e histórico das diferentes técnicas de avaliação. 

 

Área de pesquisa: 

São desenvolvidas pesquisas, principalmente em Iniciação Científica, sobre 

avaliação psicológica aplicada em diversos contextos do campo de conhecimento 

psicológico, tais como: Avaliação Psicológica em Psicologia da Saúde, Inserção da 

Avaliação Psicológica no processo psicodiagnóstico, Avaliação Psicológica e 

Educação, Aplicação de estratégias de Avaliação Psicológica em Psicologia 

Organizacional e do Trabalho e Estratégias de Avaliação Psicológica em Orientação 

Profissional. 

 



O LabAval é o espaço físico que possibilita o funcionamento do GPAP - Grupo de 

Pesquisa em Avaliação Psicológica, vinculado ao Departamento de Psicologia da 

Universidade de Taubaté e devidamente registrado no CNPq. O referido grupo é 

formado pelos professores vinculados ao laboratório, bem como discentes do Curso 

de Psicologia que desenvolvem suas pesquisas de conclusão do curso ou iniciação 

científica em avaliação psicológica. 

 

Contatos: 

E-mail: 

labaval@unitau.br 

paulo.castro@unitau.com.br 

castro.pf@uol.com.br 

 

mailto:labaval@unitau.br
mailto:paulo.castro@unitau.com.br
mailto:castro.pf@uol.com.br


 

 

 

Centro de Pesquisas em Psicodiagnóstico – 

CPP 

Fundado em 1975. Departamento de Psicologia, da 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da USP de 

Ribeirão Preto – FFCLRP-USP. Ribeirão Preto/SP. 

Coordenadora: Profa. Dra. Sonia Regina Pasian. 

 
 

 

 

Pesquisadores vinculados ao Laboratório: 

Profissionais: Erika Tiemi Kato Okino, Lucy Leal Melo Silva, Valéria Barbieri, 

Carmen Lúcia Cardoso, Adriana Martins Saur, José Humberto da Silva Filho, Maria 

Luisa Casillo Jardim-Maran, Mariana Araújo Noce,  Fernanda Pizeta. 

 

Alunos (graduação, Mestrado e Doutorado): Alessandro Antônio Scaduto, Aliene 

Lago, Ana Beatriz Di Nardo, Ana Cristina Braz, Ana Luisa Guimarães, Ana Paula 

Mucha, Carmem Gil Coury, Fabiana Rego Freitas, Gabriel A. Gonçalves dos Santos, 

Gisele Cristina Resende, Laura de Oliveira Marangoni, Mariana V. Tomasini, Marília 

Cammarosano, Marlize Paulo da Silva, Milena Shimada, Nicole Medeiros Guimarães 

Eboli, Nichollas Martins Areco, Jorge Fernando Pereira Sinval, Ana Paula Craveiro 

Prado, Denise Maria Vendramini, Mara de Souza Leal, Rita Martins Godoy Rocha, 

Bruna Cardoso Pinheiro, Fernanda Cristina de Oliveira Santos Aoki, Stéfani 

Zanovello Dezan, Marcela Lança de Andrade. 

 

Colaboradores: Ana Beatriz Sante, Ana Cecília Faleiros de Pádua Ferreira, Ana 

Flávia de Oliveira Santos, Ana Maria Del Bianco Faria, Ana Paula Parada, Daniel 

Nardini Queiroz Pergher, Fabiana Hilário de Almeida, Fernanda Aguillera, Fernanda 

Kimie Tavares Mishima, Fernanda Vieira Guarnieri, Izildinha Maria Silva 

Munhoz, Joana Brasileiro Barroso, Juliana Bannwart Antunes, Karin Aparecida 

Casarini, Katiusha de Cerqueira Abreu, Marcelle Louise Coelho Collares, Maria Luiza 



Junqueira, Mariana de Siqueira Bastos Formighieri, Nara Helena Lopes Pereira da 

Silva, Nerielen Martins Neto Fracalozzi, Rafael Paz Landim Barrenha, Renata 

Loureiro Raspantini, Roberta Cury de Paula Jacquemin, Suélen Fernandes, Veridiana 

Colerato Ferrari, Viviane Milan Pupin, Suzani Palma Duarte. 

 

 

Breve histórico: 

O Centro de Pesquisas em Psicodiagnóstico (CPP) foi criado pelo Prof. Dr. 

André Jacquemin em 1975, sendo por ele coordenado até 2001. Desde então sua 

coordenação ficou a cargo da Profa. Dra. Sonia Regina Pasian e, mais atualmente, em 

parceria com a Profa. Dra. Lucy Leal Melo-Silva. Este centro de pesquisa tem 

conseguido estimular estudantes de graduação, pós-graduação e aprimoramento 

profissional, em projetos de investigação científica sobre instrumentos de avaliação 

psicológica em seus diferentes campos de aplicação, com a missão de formar 

pesquisadores, docentes e profissionais especializados nesse campo de trabalho. O 

Centro de Pesquisas em Psicodiagnóstico agrega pesquisadores com linhas 

investigativas diferenciadas e complementares, vinculados ao Departamento de 

Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (FFCLRP – USP) e de outras instituições educacionais e 

da rede de Saúde, convergindo em torno do uso de instrumentos de Avaliação 

Psicológica em sua prática clínica e/ou acadêmica. As consequências sociais dos 

processos de avaliação psicológica em várias áreas da Psicologia acompanham a 

crescente demanda por investigações científicas que objetivem o aprimoramento de 

seus instrumentos e técnicas, em termos de validação, fidedignidade e padronização 

à realidade sociocultural do Brasil. Esse aprimoramento visa também a capacitação 

de alunos de graduação e de pós-graduação para a utilização e a revisão técnica de 

diversos métodos de exame psicológico. 

 

Área de pesquisa: 

Nas diretrizes norteadoras do CPP encontram-se projetos de aplicação de 

instrumentos de avaliação em diferentes contextos, como centros hospitalares, 

centros de atenção básica à saúde, grupos de reabilitação psíquica, programas de 

saúde da família, grupos de orientação profissional e processos psicoterápicos. 



Objetiva-se, portanto, verificar a aplicabilidade e a possibilidade de auxílio 

compreensivo na elaboração de estratégias de intervenção nesses diferentes 

campos de aplicação da Psicologia, a partir de indicadores dos instrumentos de 

avaliação psicológica (observação, entrevistas, escalas, inventários e testes 

psicológicos, com destaque para os métodos projetivos). 

 

Temas pesquisados: 

- Avaliação psicológica: fundamentos técnicos e aplicações 

- Orientação Profissional, educação e desenvolvimento de carreira: Diagnóstico e 

intervenção 

- Práticas de atenção em Saúde e variáveis psicossociais 

- Psicodiagnóstico Interventivo 

- Psicologia Clínica 

 

Contato: 

E-mail: srpasian@ffclrp.usp.br / erikatko@ffclrp.usp.br 

mailto:erikatko@ffclrp.usp.br


 

  

 
Laboratório de Avaliação e Medidas 

Psicológicas – LAMP 

Fundado em 1994. Pós-Graduação em Psicologia. 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 

Campinas/SP. Coordenadora: Profa. Dra. Solange 

Muglia Wechsler.  

 

 

 
 

 

Pesquisadores vinculados ao Laboratório: 

Prof. Tatiana Nakano Primi,  

Prof. Wagner Lara Machado,  

Alunos de pós-graduação em Psicologia e bolsistas de Iniciação Científica 

 

Breve histórico: 



O LAMP  foi criado com o objetivo de responder a uma demanda nacional no sentido 

de desenvolver instrumentos psicológicos para a realidade brasileira. Foi um dos 

primeiros laboratórios nacionais a fazer parte do IBAP com esta finalidade. Possui 

uma inserção com associações cientificas nacionais e internacionais tal como a 

ANPEPP e o International Test Commission. Tem publicações em livros, artigos e 

revistas científicas sobre o desenvolvimento de seus testes. Possui os seguintes 

testes aprovados pelo CFP e disponíveis para os profissionais: 1) O desenho da 

figura humana: avaliação do potencial cognitivo infantil; 2) Estilos de Pensar e Criar; 

3) Avaliação da Criatividade por Figuras e Palavras-Teste de Torrance; 4) Teste de 

Criatividade Figural Infantil. Atualmente está finalizando o desenvolvimento de 

baterias de testes para Avaliação da Inteligência de da Criatividade para crianças e 

adultos, Escala para Avaliação de Temperamento em Adultos; e uma Escala para 

Avaliação da Superdotação/Altas Habilidades para crianças e professores. 

 

Área de pesquisa: 

Teve o seu início focado nas áreas da criatividade e inteligência, tendo 

posteriormente ampliado o seu foco para a avaliação das altas 

habilidade/superdotação, estilos, temperamento e personalidade. 

 

O LAMP está envolvido no momento no movimento ibero-latino de avaliação 

psicológica em prol da melhoria dos instrumentos psicológicos na América Latina. 

 

Contato: 

E-mail: wechsler@puc-campinas.edu.br 

 



 

 

 

 
Laboratório de Avaliação Psicológica e 

Educacional  - LabAPE 

Fundado em 1999. Universidade São Francisco. 

Itatiba/SP. Coordenador: Prof. Dr. Ricardo Primi.  

 
 

Pesquisadores e colaboradores vinculados ao Laboratório: 

Prof. Dr. Lucas de Francisco Carvalho 

Profa. Dra. Claudette Maria Medeiros Vendramini 

Profa. Dra. Cristiane Faiad de Moura 

Ms. Alexandre Luiz de Oliveira Serpa 

Ms. Ananias Queiroga de Oliveira Filho 

Ms. Carla Fernanda Ferreira-Rodrigues 

Ms. Everson Cristiano de Abreu Meireles 

Ms. Fernando Pessotto 

André Augusto Rossi 

Prof. Dr. Carlos Henrique Sancineto da Silva Nunes  

Prof. Dr. Daniel Bartholomeu 

Prof. Dr. Fabiano Koich Miguel 

Prof. Dr. José Maurício Haas Bueno 

Profa. Dra. Marjorie Cristina Rocha da Silva 

Profa. Dra. Monalisa Muniz 

Profa. Dra. Tatiana de Cássia Nakano  

 

Breve histórico: 

O LabAPE é um laboratório de pesquisa ligado ao Programa de Mestrado e 

Doutorado em Avaliação Psicológica da Universidade São Francisco na cidade de 

Itatiba, São Paulo. O programa é pioneiro no Brasil nessa área de concentração e 

recebeu nota 6 (em uma escala de 1 a 7) na avaliação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O laboratório foi criado em 

http://www.saofrancisco.edu.br/
http://www.saofrancisco.edu.br/
http://www.capes.gov.br/
http://www.capes.gov.br/


1999 e consolidado em 2001 a partir do apoio financeiro do Programa da Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) de Apoio a Jovens 

Pesquisadores em Centros Emergentes (Projeto intitulado: “Avaliação 

Componencial Informatizada da Inteligência Fluida”, processo No 2000/05913-4, 

Ricardo Primi). Atualmente, desenvolve novas pesquisas e recebe também apoio 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

Destaca-se recentemente um projeto financiado pela CAPES pelo Edital 

Observatório da Educação, cujo objetivo é desenvolver trabalhos com os bancos de 

dados do INEP/MEC. Este projeto foi um dos 30 contemplados, possibilitando ao 

laboratório realizar estudos em âmbito nacional sobre o Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (Enade). O LabAPE nucleia vários projetos de pesquisa 

e serviços ligados à avaliação psicológica desenvolvidos pelos professores e alunos 

da Universidade. Os projetos estão vinculados a alunos da graduação (iniciação 

científica), mestrado, doutorado e pós-doutorado que recebem, em sua maioria, 

bolsas financiadas pela FAPESP, CAPES e CNPq.  

 

Área de pesquisa: 

Inteligência: Estudos de novos Construtos e Instrumentos de Avaliação 

Avaliação da Personalidade: Instrumentos, Métodos e Modelos 

A Validade do ENADE para Avaliação da Qualidade dos Cursos de Instituições de 

Ensino Superior 

 

Contato: 

E-mail: rprimi@mac.com 
Site: http://www.labape.com.br/labape/    
 

http://www.fapesp.br/
http://www.fapesp.br/
http://www.cnpq.br/
http://www.capes.gov.br/
mailto:rprimi@mac.com
http://www.labape.com.br/labape/


 

 

Laboratório de Avaliação Psicológica 

em Saúde Mental - LAPSaM 

Fundado em 1999. Universidade São Francisco. 

Itatiba/SP. Coordenadora: Profa. Dra. Anna Elisa 

Villemor Amaral. 

 

 

Contato: 

E-mail: aevillemor@terra.com.br 
 

mailto:aevillemor@terra.com.br


 

 

Laboratório de Avaliação Psicológica e 

Educacional - LAPE.  

Fundado em 2001. Universidade São Francisco. 

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em 

Psicologia. Itatiba/SP. Coordenadores: Profa. Dra.  

Acácia Angeli dos Santos, Profa. Dra. Ana Paula 

Porto Noronha e Prof. Dr. Rodolfo A. M. Ambiel. 

 

 
Pesquisadores vinculados ao Laboratório: 

Pesquisadores: 

Profa. Dra. Karen Alves Lamas 

Profa. Dra. Lariana Paula Pinto 

Profa. Dra. Lilia Maíse de Jorge 

Profa. Dra. Thatiana Lima 

 

Mestrandos: 

Bárbara Alves 

Carla Priscila da Silva 

Edson Cardoso Pereira 

Elaine Nogueira da Silva 

Leonardo de Oliveira Barros 

Thaline Cunha Moreira 

 

Doutorandos: 

Ana Carolina Gallo 

Denise Fonseca Martins 

Eliane Fernandes 

Jocemara Mognon 

Juliana Frighetto 

Luana Lucca 

Roberta R. Ferraz de Campos 

Rosana Mohalen 

Simone Nenê Dalbosco 

Susana Konig Luz 

Vanessa Ilha 

 

Breve Histórico: 

O Laboratório de Psicologia Educacional (LAPE) está ligado à linha de pesquisa de 

Avaliação em Psicologia Educacional. Em 2000, este laboratório era chamado 

Laboratório de Pesquisa em Psicologia (LAPPSI) associado a um projeto da FAPESP 

do Prof. Luiz Fernando de Lara Campos, precocemente falecido em 1999, que foi 

finalizado em 2000 pela Profa. Elisabeth Tereza Brunini Sbardelini. Agrupa estudos 

de avaliação de construtos cognitivos e afetivos em contextos educacionais 



relacionados à aprendizagem, ao desenvolvimento, à escolarização e ao 

desenvolvimento de carreira. 

 

Área de Pesquisa:  

Avaliação psicopedagógica no processo de escolarização  

Aprendizagem e adaptação do universitário  

Sistema de Pontuação Gradual para o Teste de Bender – Bender-SPG 

Estudos para construção e validação de instrumento de avaliação das forças e 

virtudes 

Personalidade e Profissão: escolha, formação e realização  

Processos educacionais e de decisão de carreira entre estudantes de ensino médio 

e universitários 

Validade preditiva da Escala de Motivos para Evasão do Ensino Superior 

 

Contato: 

E-mails: acacia.angeli@gmail.com; ana.noronha8@gmail.com; 

ambielram@gmail.com 

Facebook.com/lape.usf 

 

mailto:acacia.angeli@gmail.com
mailto:ana.noronha8@gmail.com
mailto:ambielram@gmail.com


 

 

Contato: 

E-mails:  
acacia.angeli@gmail.com; ana.noronha8@gmail.com; ambielram@gmail.com 
 

mailto:acacia.angeli@gmail.com
mailto:ana.noronha8@gmail.com
mailto:ambielram@gmail.com


 

 

Laboratório de Métodos Estatísticos em 

Psicologia e Educação – LabMEPE 

Fundado em 2008. Universidade São Francisco. 

Itatiba/SP. Coordenadora: Profa. Dra. Claudette 

Maria Medeiros Vendramini 

Pesquisadores e colaboradores vinculados ao Laboratório 

Profª Drª Claudette Maria Medeiros Vendramini (coordenadora) 

Profª Drª Cláudia Borim da Silva 

Profª Drª Fernanda Luzia Lopes  

Profª Drª Irene Mauricio Cazorla 

Profª Drª Lilian Vasconcelos Springer Steffens  

Profª Drª Marcia Regina F de Brito 

Profª Drª Maria Cristina Rodrigues Azevedo Joly  

Profª Drª Miriam Cardoso Utsumi  

Profª Drª Nayane Martoni Piovezan  

Profª Drª Verônica Yumi Kataoka 

  

Breve Histórico:  

O Laboratório de Métodos Estatísticos em Psicologia e Educação (LabMEPE) foi 

criado no final de 2008 e está vinculado à linha de pesquisa “Construção, Validação 

e Padronização de Instrumentos de Medida” do Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Psicologia da Universidade São Francisco. O LabMEPE desenvolve 

pesquisas e fornece apoio científico e técnico em Métodos Estatísticos aplicados à 

Avaliação Psicológica e Educacional. As pesquisas na área de avaliação psicológica e 

educacional visam: a construção de testes psicológicos e educacionais, 

informatizados ou não, para otimizar os processos avaliativos de desempenho 

acadêmico; o estudo das relações entre as habilidades cognitivas, afetivas e 

comportamentais e outras variáveis associadas ao desempenho acadêmico nos 

diferentes níveis de ensino; pesquisas aplicadas à realidade educacional 



considerando-se o uso de métodos estatísticos básicos e avançados para analisar os 

instrumentos e as variáveis envolvidas na avaliação educacional, sejam eles em 

pequena ou em larga escala. 

  

Área de pesquisa:  

Aplicação de modelos e métodos estatísticos avançados para construção de 

instrumentos psicológicos e educacionais. 

Avaliação de processos afetivos, cognitivos e comportamentais associados ao 

desempenho acadêmico. 

Avaliação educacional em larga escala. 

  

Contato: 

E-mail: claudette.vendramini@usf.edu.br 

 

 

 

mailto:claudette.vendramini@usf.edu.br


 

 

Laboratório Interdepartamental de 

Técnicas de Exame Psicológico - LITEP  

Fundado em 1988. Instituto de Psicologia da USP. 

São Paulo/SP. Coordenadora: Profa. Dra. Irai 

Cristina Boccato Alves. 

 

 

Pesquisadores e colaboradores vinculados ao Laboratório: 

Dra. Audrey Setton Lopes de Souza (PSA) 

Dra. Eda Marconi Custódio (PSA) 

Dra. Eliana Herzberg (PSC) 

Dr. José Fernando Bitencourt Lomônaco (PSA) 

Dr. José Tolentino Rosa (PSC) 

Dra. Iraí Cristina Boccato Alves  (PSA) 

Dra.Maria Abigail Souza (PSC) 

Dra. Walquiria Fonseca Duarte  (PSA) 

 

Breve histórico: 

O LITEP tem por objetivo realizar estudos e pesquisas sobre as Técnicas de Exame 

Psicológico e a Avaliação Psicológica, centralizar as informações sobre as mesmas, 

promover Congressos e Cursos ligados a esse assunto. Por se tratar de campo de 

atuação de professores de diversos Departamentos, tem um caráter 

interdepartamental (PSA, PSC e PST). As Técnicas de Exame abrangem, além dos 

testes psicológicos propriamente ditos, técnicas mais livres como entrevistas, 

observação lúdica, dinâmica de grupo, técnicas de observação, etc., que são de 

grande relevância para o diagnóstico psicológico.  

Entre as atividades que o LITEP se propõe a realizar podem ser destacadas as 

seguintes: Planejar e executar pesquisas de adaptação e padronização de 

instrumentos de avaliação de inteligência, aptidões, interesses, atitudes, 

personalidade, etc; Elaborar e validar instrumentos adequados à realidade 

brasileira; Promover a informatização da coleta e análise de dados provenientes dos 



instrumentos, bem como desenvolver programas para aplicação, avaliação e 

elaboração de relatório computadorizado dos resultados; Atualizar os dados do 

"Projeto Banco de Dados das Pesquisas Brasileiras sobre Técnicas de Exame 

Psicológico" para consulta de profissionais e pesquisadores; Promover a integração 

das diversas disciplinas relacionadas à área nos vários Departamentos do IPUSP; 

Promover a troca de informações entre pesquisadores e psicólogos; Elaborar formas 

de divulgação e difusão das informações sobre as técnicas para permitir a 

atualização dos profissionais; Realizar pesquisas em colaboração com 

pesquisadores de outras instituições e regiões do país. 

 

 

Contato: 

E-mail: iraicba@usp.br / liteppsa@edu.usp.br 

Site: http://goo.gl/dnVy7D 

 

mailto:iraicba@usp.br
mailto:liteppsa@edu.usp.br
http://goo.gl/dnVy7D


 

 

Laboratório de Psicofísica e 

Eletrofisiologia Visual Clínica e 

Neuropsicologia - LABVIS/USP 

Fundado em 1995. Instituto de Psicologia da USP. 

São Paulo/SP. Coordenadora: Profa. Dra. Dora Fix 

Ventura.  

 

Breve Histórico: 

Além das atividades de pesquisa básica do Laboratório de Mecanismos Visuais 

Básicos, o grupo de Psicofisiologia Sensorial tem se dedicado a pesquisa em 

Psicofísica e Eletrofisiologia Visual Clínica, área de pesquisa aplicada que 

desenvolve métodos de medida de funções sensoriais. Embora desempenhe papel 

fundamental na avaliação visual, esta área é ainda pouco conhecida no Brasil. Os 

trabalhos do grupo apoiam-se na experiência da coordenadora, Dora Fix Ventura, 

cujo doutorado foi obtido em Psicofísica Visual Humana, na Universidade de 

Columbia, em New York, em 1968. Esta formação cedeu lugar posteriormente a 

trabalhos em neurofisiologia da retina. Na última década, uma retomada do 

interesse em psicofísica e neurofisiologia direcionadas às aplicações clínicas levou à 

fundação do Laboratório de Eletrofisiologia e Psicofísica Visual Clínica do 

Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo (USP). Por outro lado, os projetos estão   também 

apoiados na colaboração de pesquisa em psicofísica e neurofisiologia clínica com 

Luiz Carlos de Lima Silveira, do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal 

do Pará, no tema de visão de cores e de contrastes na contaminação com mercúrio. 

Finalmente, vários consultores e colaboradores integram a nossa equipe. 

Tem como objetivo diagnosticar funções visuais em indivíduos normais e pacientes: 

contaminados com mercúrio, portadores de diabetes mellitus tipo 2, tratados com 

cloroquina, com impedimentos de comunicação (bebês e crianças, pacientes 

neurológicos e psiquiátricos), sem patologias, para estabelecimento de normas 

populacionais em bebês, crianças e adultos. Ainda avalia a visão de cores e de 

contrastes por métodos psicofísicos (comportamentais): Testes de arranjo de cores 



(Farnsworth-Munsell 100 Hue, D15,   Lanthony D15d);Testes computadorizados de 

discriminação de saturações Cambridge Colour Test e Trivector; Teste 

computadorizado PSYCHO de discriminação de contraste visual; Ishihara Test; 

Anomaloscópio de Neitz 

 

Contato:  

E-mail: dventura@usp.br 

Site : http://www.ip.usp.br/laboratorios/visual/   

 

mailto:dventura@usp.br
http://www.ip.usp.br/laboratorios/visual/


 

 

 
Grupo de Neuropsicologia Infantil. PPG 

em Distúrbios do Desenvolvimento 

Fundado em 2008. Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. São Paulo/SP. Coordenadora: Profa. 

Dra. Alessandra Gotuzo Seabra. 

 

 

 
Grupo de Neuropsicologia Infantil 

 

 
Visita da Dra Adele Diamond 

 

Pesquisadores e colaboradores vinculados ao Laboratório: 

Natália Martins Dias 

Bruna Tonietti Trevisan 

Ana Paula Prust Pereira 

Talita de Cássia Pazeto 

Gabriela Martins 

Camila Barbosa Riccardi León 



 

Breve histórico: 

É formado por um grupo de pesquisadores e de profissionais com interesse na 

neuropsicologia e no desenvolvimento infantil. O objetivo é desenvolver e 

disponibilizar ferramentas e conhecimento úteis para a avaliação e a intervenção 

(remediativa e preventiva) neuropsicológica e cognitiva, voltada sobretudo à 

população infantil.  

 

Área de pesquisa: 

Neuropsicologia, Avaliação e intervenção neuropsicológicas, Desenvolvimento 

infantil. 

 

Contato: 

E-mail: alessandragseabra@gmail.com 

Site:  http://neuropsiinfantil.wordpress.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/neuropsiinfantil 

mailto:alessandragseabra@gmail.com
http://neuropsiinfantil.wordpress.com/


 

 

 



 

 

Laboratório de Pesquisa em Avaliação 

e Medida – LABPAM 

Fundado em 1988. Universidade de Brasília. 

Brasília/DF. Coordenadores: Prof. Dr. Luiz 

Pasquali e Prof. Dr. Bartholomeu T. Tróccoli. 

 

 

 
 

Pesquisadores e colaboradores vinculados ao Laboratório: 

Luiz Pasquali 

Antônio Uchôa Pinheiro 

Bartholomeu Tôrres Tróccoli 

Jacob Arie Laros 

Francisco José Batista de Albuquerque 

Wagner Bandeira Andriola 

João Carlos Alchieri 

Isabel Franchi Cappelletti 

Cláudio de Albuquerque Marques 

Patrícia Fagundes Caetano 

Anamara Ferreira Ribeiro 

Beatriz Santos Barbosa 

 

Breve histórico: 

Em novembro de 1987, foi enviado um projeto de financiamento à FINEP para a 

instalação de um laboratório de pesquisa em psicometria no Departamento de 

Psicologia Social do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, o qual foi 

aprovado pela no dia 4 de abril de 1988. A implementação do Laboratório de 

Pesquisa em Avaliação e Medida (LabPAM) resultou numa série de importantes 

desenvolvimentos na área da avaliação no Brasil, por exemplo: Criação de testes e 

inventários; Elaboração de instrumentos de avaliação do comportamento humano 

com base na psicometria clássica e moderna; Elaboração de livros técnicos;  

Elaboração de livros especializados em diversas áreas tais como: Teoria 



Psicométrica, Teoria Psicológica, Manuais de instrumentos psicológicos, Teoria e 

manuais de programa de intervenção (Planejamento estratégico, Profissiografia, 

Avaliação de Programas, etc); Formação de pesquisadores em avaliação. 

Desde sua fundação o LabPAM tem formado mais de 30 mestres e doutores na área 

da Psicometria, que atualmente atuam em várias universidades brasileiras e nos 

ministérios do governo, especialmente no MEC/INEP.  

Desde 1994, o LabPAM vem recebendo apoio do CNPq para a execução de projetos 

integrados, visando sobretudo o estudo e a produção de material para a avaliação 

dos recursos humanos com referência ao desempenho e ao potencial do ser humano 

nas mais variadas atividades, bem como a avaliação de programas. Um dos 

resultados deste projeto são os instrumentos psicológicos para uso em processos 

seletivos, que constam na Lista do Conselho Federal de Psicologia como aprovados, 

segundo a resolução 25/2001. 

O LabPAM tem sistematicamente atendido órgãos de segurança no país, em especial, 

PC, PM, PF, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, produzindo a 

profissiografia dos cargos, avaliação psicológica dos candidatos aos cargos em 

processos de Concurso Público, bem como apoio científico no processo de 

acompanhamento e desenvolvimento dos policiais. 

O LabPAM tem ministrado uma série de cursos de aperfeiçoamento, em especial, 

para DF, MT, MS, RO, RJ: cursos anuais de 120 horas em Psicometria, elaboração de 

instrumentos de avaliação psicológica e capacitação do uso dos testes psicológicos 

que compõem a Lista do Conselho Federal de Psicologia. Tem igualmente oferecido 

cursos para aprendizagem da tecnologia de elaboração de profissiografias, 

sobretudo para os órgãos de segurança no DF e RJ e TCU, bem cursos de 

planejamento estratégico para o Ministério da Saúde. 

O LabPAM manteve e vem mantendo intercâmbios nacionais e internacionais com 

instituições de pesquisa, universidades e órgãos do governo. 

 

Contato: 

E-mail: luiz.pasquali@gmail.com e troccoli@unb.br 
Site: http://www.labpam.com.br/historico.htm  
 

 

mailto:luiz.pasquali@gmail.com
mailto:troccoli@unb.br
http://www.labpam.com.br/historico.htm


 

Laboratório de Saúde Mental e Cultura 

(LSMC). 

Fundado em 1993.  Universidade de Brasília. 

Brasília/DF (antigo Laboratório de Psicoterapia e 

Psicodiagnóstico - LPP). Coordenador: Prof. Dr. 

Marcelo Tavares. 

 

 

O antigo Laboratório de Psicoterapia e Psicodiagnóstico – LPP atualizou seu nome 

em 2004, quando passou a chamar "Saúde Mental e Cultura", para referir de modo 

mais adequado à diversidade de técnicas interventivas e preventivas em saúde 

mental, além da psicoterapia. Desenvolve trabalhos que contemplam diversas 

técnicas interventivas e preventivas em saúde mental, além da psicoterapia. No que 

se refere à avaliação psicológica, nossos interesses vão para o desenvolvimento de 

instrumentos que avaliem construtos clínicos, como, por exemplo, (1) a entrevista 

como técnica de avaliação clínica (avaliação de história e risco de suicídio, trauma, 

violência e abuso sexual infantil), entre as quais estão a entrevista clínica 

semiestruturada para o DSM (SCID), a avaliação do risco de suicídio (Hearts), a 

avaliação clínica da personalidade (SWAP-200), a avaliação do risco de reincidência 

da violência; (2) instrumentos de avaliação de fatores de risco e de proteção (de 

suicídio, trauma, violência e abuso sexual infantil); (3) inventários de avaliação da 

personalidade. Há também o interesse pela avaliação de programas, em especial, de 

intervenção preventiva. O termo cultura se deve à nossa perspectiva clínica segundo 

a qual as ações preventivas e interventivas devem fomentar transformações em 

saúde mental que ultrapassassem o plano individual e inserir-se na cultura, pela 

disseminação de hábitos e modos de se relacionar saudáveis. 

 

Contato: 

E-mail: marsatavares@gmail.com 
Site: https://sites.google.com/site/intervencaoemcrise/laboratorio-de-saude-
mental-e-cultura 
 

 

mailto:marsatavares@gmail.com
https://sites.google.com/site/intervencaoemcrise/laboratorio-de-saude-mental-e-cultura
https://sites.google.com/site/intervencaoemcrise/laboratorio-de-saude-mental-e-cultura


 



 

 
 

Núcleo de Avaliação Psicológica do Delta – NAPSID 

Fundado em 2010, do Departamento de Psicologia da Universidade do Piauí. 

Parnaíba/PI. Coordenadora: Profa. Dra. Estefânea Élida da Silva. 

 

 

 

 

Pesquisadores e colaboradores vinculados ao laboratório:  

Antonio Roazzi (Universidade Federal de Pernambuco)  

Emerson Diógenes de Medeiros (Universidade Federal do Piauí) 

Valdiney Veloso Gouveia (Universidade Federal da Paraíba) 

Walberto Silva dos Santos (Universidade Federal do Ceará) 

 

Breve histórico: 

Fundado em 2010, no Departamento de Psicologia da Universidade do Piauí (UFPI), 

Parnaíba/PI. Mudou-se para Universidade Federal do Ceará – UFC em Junho de 



2015. Realiza pesquisas sobre avaliações e intervenções no âmbito da saúde 

psicológica.  

 

Área de pesquisa: 

Construção e Adaptação de Medidas Psicológicas; Psicologia Cognitiva; Psicologia 

Positiva; Avaliação e Intervenção psicológicas; Relações parentais; Vinculação 

afetiva; Desenvolvimento afetivo e social.  

 

Contato: 

E-mail: estefanea@gmail.com 

 

mailto:estefanea@gmail.com


 

 

 

Laboratório de Avaliação Psicológica do 

Delta  - LABAP-D 

Fundado em 2011. Departamento de Psicologia da 

Universidade Federal do Piauí. Parnaíba/PI. 

Coordenador: Prof. Dr. Emerson Diógenes Medeiros. 

 

Pesquisadores vinculados ao Laboratório 

Prof. Dr. Emerson Diógenes de Medeiros  

Profa. Paloma Cavalcante Bezerra de Medeiros 

 

Breve Histórico:  

Este laboratório foi fundado em 2011 viabilizado pelo apoio do CNPq e da FAPEPI 

(Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Piauí) através de aprovação de 

projetos de pesquisas que providenciaram uma estrutura básica de equipamentos. 

O LABAP tem como principal objetivo ser um espaço de propulsão em pesquisas que 

envolvam avaliação psicológica no estado do Piauí.  

 

Área de pesquisa:  

Elaboração e adaptação de instrumentos 

Pesquisas básicas e aplicadas em Psicologia Social  

Treinamento em análises de dados  

 

Contato: 

E-mail: emersondiogenes@gmail.com 
 

mailto:emersondiogenes@gmail.com


 

 

Laboratório Cearense de Psicometria – 

LACEP 

Fundado em 2010. Departamento de Psicologia 

da Universidade Federal do Ceará. Fortaleza/CE. 

Coordenador: Prof. Dr. Walberto S. Santos. 

 

 
O LABORATÓRIO CEARENSE DE PSICOMETRIA (LACEP) tem como principal 

objetivo desenvolver pesquisas básicas e aplicadas no âmbito da Psicologia. 

Especificamente, pretende efetivar suas ações em pelo menos três eixos: Construção 

e Adaptação de Instrumentos, atividade que constitui a espinha dorsal de suas 

atividades; Práticas de Pesquisa, que visa apoiar e desenvolver pesquisas básicas ou 

aplicadas; Ensino e Treinamento, cujo propósito reside na utilização de sua 

estrutura para o ensino e treinamento de pessoal (professores, alunos e comunidade 

interessada). Estas ações se desenvolvem por meio de grupos de estudo, programas 

de treinamento e práticas de pesquisa no campo da Psicologia, com o suporte de 

distintos pacotes (softwares) estatísticos.  

 

Contato: 

E-mail: walbertosantos@ufc.br 
Site: http://www.lacep.net/   
 

mailto:walbertosantos@ufc.br
http://www.lacep.net/


 

 

 

Laboratório de Estudos em 

Avaliação Psicológica – LEAPSI 

Fundado em 2014. Universidade 

Estadual do Ceará (UECE). 

Fortaleza/CE. Coordenadora: Profa. 

Dra. Lucila Moraes Cardoso. 

 

 
 

Pesquisadores e colaboradores vinculados ao Laboratório: 

 Docentes responsáveis 

Profa. Dra. Ana Carina Stelko-Pereira 

Profa. Dra. Lucila Moraes Cardoso 

Psicólogos 

Ana Carolina Cabral Cristino 

Gabriela Pires Amâncio  

Karla Julianne Negreiros de Matos 

Graduandos 

	

Laboratório de Estudos e Práticas em 
Avaliação Psicológica 



Aline Pinheiro Braga  

Erica Ive Xavier Lopes  

Fábio Pinheiro Pacheco 

Felipe Coura Rocha 

Gabriel Vitor Acioly Gomes  

Hátila de Castro Estevam  

Jamille Cavalcante Oliveira  

Larissa Luzia de Oliveira Costa 

Pâmela Saldanha Rêgo  

Raianny de Sousa Gondim 

Rayssa Modesto de Souza Brito 

Steffany Rocha da Silva  
 

Breve histórico: 
Em agosto de 2013, professores do curso de Psicologia da Universidade Estadual 

do Ceará (UECE)  se organizaram para criar o Laboratório de Estudos e Práticas em 

Avaliação Psicológica (LEAPSI). O LEAPSI foi institucionalizado em 03/02/2014, por 

meio da Res. 1037 – CONSU, e está vinculado ao Centro de Humanidades da UECE. 

O LEAPSI tem como proposta fomentar o conhecimento acadêmico e científico 

relacionado à área de  Avaliação Psicológica, por meio de atividades de pesquisa, 

ensino e extensão. Desde sua criação, é coordenado pelas Profa. Dra. Lucila Moraes 

Cardoso e Profa. Dra. Ana Carina Stelko Pereira, tendo uma  equipe composta por 

dois mestrandos e 16 graduandos, bolsistas de Iniciação Cientifica, Monitoria e 

Extensão Acadêmica. 

Atualmente há duas pesquisas em andamento, sendo uma sobre evidências de 

validade dos métodos projetivos no Ceará e outra sobre as qualidades psicométricas 

de instrumentos para avaliação de situações de violência, ambas com apoio 

financeiro do CNPq. Além disso, realiza dois projetos de extensão acadêmica, sendo 

o Programa de Orientação Profissional (POP) e o Prevenir na Escola: promoção de 

relações interpessoais saudáveis. 

 

Objetivos do LEAPSI desde sua implantação: 

• Constituir um espaço na Universidade para articulação em torno dos 

contextos da Avaliação Psicológica; 

• Desenvolver atividades de pesquisa, extensão e ensino na área de Avaliação 

Psicológica; 

• Pensar as possibilidades de articulação da Avaliação Psicológica em 

diferentes contextos; 

• Fomentar o interesse dos alunos pela qualificação na área de avaliação 

psicológica; 

• Atrair recursos para divulgação e melhoria da área de avaliação psicológica 

no estado do Ceará. 

 



Área de pesquisa: 

• Evidências de validade dos métodos projetivos no Ceará (apoio financeiro 

do CNPq); 

• Qualidades psicométricas de instrumentos para avaliação de situações de 

violência (apoio financeiro do CNPq); 

• O ensino de Avaliação Psicológica no estado do Ceará. 

 

Projetos de Extensão 

• Programa de Orientação Profissional (POP); 

• Prevenir na Escola: promoção de relações interpessoais saudáveis. 

 

Contato: 

E-mail: lucilamcardoso@yahoo.com.br 

 

mailto:lucilamcardoso@yahoo.com.br


 

 

Bases Normativas do 

Comportamento Social – BNCS.  

Fundado em 1999. Departamento de 

Psicologia da Universidade Federal da 

Paraíba. João Pessoa/PB. Coordenador: Prof. 

Dr. Valdiney Veloso Gouveia. 

 

 

 

Pesquisadores e colaboradores vinculados ao Laboratório: 

Internacionais: 

Jasna Milosevic Djordjevic (Sérvia) 

Nor Ba'yah Abdul Kadir (Malásia) 

Ruben Ardila (Colômbia) 

Shanmukh V. Kamble (Índia) 

Taciano Lemos Milfont (Nova Zelândia) 

 

  Nacionais: 

Carlos Eduardo Pimentel 

Dayse Ayres Do Nascimento Freires 

Deliane Macedo Farias De Sousa 

Emerson Diógenes De Medeiros 

Estefânea Élida Da Silva Gusmão 

Felicíssimo Bolívar Da Fonseca 

Jorge Artur Peçanha De Miranda Coelho 

José Farias De Sousa Filho 

Kátia Corrêa Vione 

Leogildo Alves Freires 

Luis Augusto De Carvalho Mendes 

Márcio De Lima Coutinho 

Mardelides Da Silva Lima 

Viviany Silva Pessoa 

Walberto Silva Dos Santos 

Alex Sandro De Moura Grangeiro 

Ana Isabel De Araújo Silva De B. Gomes 

Ana Karla Da Silva Soares 

Carla Fernanda De L. Santiago Da Silva 

Isbel Cristina Vasconcelos De Oliveira 

Rafaella De Carvalho Rodrigues Araújo 

Rebecca Alves Aguiar Athayde 

Renan Pereira Monteiro 

Anderson Mesquita Do Nascimento 

Bruna Da Silva Nascimento 

Hysla Magalhães De Moura 



Marina Pereira Gonçalves 

Patricia Nunes Da Fonseca 

Rildésia Silva Veloso Gouveia 

Sandra Elisa De Assis Freire 

Thiago Antonio Avellar De Aquino 

Valeschka Martins Guerra 

 

Larisse Helena Gomes Macêdo Barbosa 

Layrtthon Carlos De Oliveira Santos 

Roosevelt Vilar Lobo De Souza 

Tailson Evangelista Mariano 

Thiago Medeiros Cavalcanti 

Alessandro Teixeira Rezende 

 

Breve Histórico: 

O núcleo de pesquisa Bases Normativas do Comportamento Social, coordenado pelo 

Professor Valdiney Veloso Gouveia, há mais de dez anos vem realizando pesquisas 

referentes à temática dos valores humanos. Fruto de tais estudos, este professoe e 

seus colaboradores desenvolveram a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos. 

Esta teoria tem sido empregada para explicar atitudes e comportamentos pró-

sociais (e.g., altruísmo, gratidão, conservação de água) e anti-sociais (e.g., 

preconceito, uso de drogas, agressão). Atualmente, esta teoria conta com dados de 

cerca de 50.000 participantes, fruto de estudos realizados no Brasil e em diversos 

países (e.g., Alemanha, Argentina, Colômbia, Espanha, Hong Kong, Inglaterra, Israel, 

México, Nova Zelândia, Portugal). Além desta temática principal, este grupo tem se 

dedicado à avaliação psicológica e medida psicológica, elaborando e/ou adaptando 

instrumentos (escalas, inventários, testes) para avaliar construtos como atitudes e 

traços de personalidade. 

 

Área de pesquisa: 

Construção e Adaptação de Medidas 

Cursos e Treinamentos para Pesquisa 

Planejamento de Pesquisa e Análise de Dados 

 

Contato: 

E-mail: vvgouveia@uol.com.br  

Site: http://vvgouveia.net/   

 

mailto:vvgouveia@uol.com.br
http://vvgouveia.net/


 

 

Grupo de Pesquisa em Avaliação e 

Medidas Psicológicas – GPAMP 

Fundado em 2010. Universidade Federal da 

Paraíba. João Pessoa/PB.. Coordenador: 

Prof. Dr. Josemberg Moura de Andrade.  

 

 

Pesquisadores e colaboradores vinculados ao Laboratório: 

Pesquisadores 

Josemberg Moura de Andrade  

Carmen Amorim Gaudêncio  

Nilse Chiapetti  

Valeschka Guerra  

Felipe Valentin  

Jacob Arie Laros  

 

Mestrandos 

Angela Christina Souza Menezes 

Dandara Barbosa Palhano 

Hemerson Fillipy Silva Sales 

Jéssica Queiroga de Oliveira 

Lays Andrade de Sá 

Iniciação Científica 

Huana Freire Cirilo Passos 

Joyce da Rocha Araújo 

Juliana Maria Vieira Tenório 

Kaline da Silva Lima 

Valéria Nicolau de Sousa 



LuizeAnny Cardoso Guimarães 

Vivianne Freitas Oliveira Asfora 

 

 

Colaboradores 

Amanda Pereira Frazão 

Brenda Lorrenne Dunga de Oliveira 

Élida de Farias Melo 

Joalisson de Almeida Gomes 

Jonas Oliveira Menezes Junior 

 

Luciana Maria de França Penha 

Marina Gabriela N. do Nascimento Silva 

Shayenne Medeiros Uchôa 

Thais Fernanda Leite Dos Santos Souza 

 

Breve histórico:  

O Grupo de Pesquisa em Avaliação e Medidas Psicológicas (GPAMP) foi fundado em 

10 de dezembro de 2010 pelo professor Josemberg Moura de Andrade com o 

objetivo de trazer inovações relevantes para a avaliação psicológica, a partir da 

elaboração e validação de instrumentos psicológicos. Espera-se que esses 

instrumentos sejam utilizados nos mais diversos âmbitos da psicologia, entre eles: 

psicologia clínica, psicologia organizacional, psicologia jurídica e forense e 

psicologia social. Espera-se, também, formar profissionais altamente qualificados 

para atuar em diferentes contextos profissionais, especificamente naqueles em que 

a avaliação psicológica se faz presente: organizações, escolas, clínicas, centros de 

seleção, justiça etc. Atualmente, o grupo de pesquisa conta com a colaboração de 

alunos de graduação e de pós-graduação em psicologia e estatística. Os temas 

específicos de interesse são personalidade e inteligência, bem como Teoria de 

Resposta ao Item (TRI).  

 

Área de pesquisa: 

Elaboração e validação de instrumentos psicológicos; Teoria de Resposta ao Item, 

Personalidade, Inteligência. 

 

 Contato: 

josemberg.andrade@gmail.com 



 

 

 

Núcleo de Estudos em Avaliação 

Psicológica – NEAP 

Fundado em 2013. PPG em Psicologia Cognitiva da 

Universidade Federal de Pernambuco. Recife/PE. 

Coordenador: Prof. Dr. José Mauricio Haas Bueno. 

 

 

 

Pesquisadores vinculados ao Laboratório  

Colaboradores  

Fabiano Koich Miguel - UEL 

Lucas de Francisco Carvalho - USF 

Monalisa Muniz - UFSCar 

Ricardo Primi – USF 

Josemberg de Moura Andrade (UFPB) 

Mestres 



Mozart Amorim 

Raíssa Almoedo de Assis 

Renata Gabrielle de Farias Silva 

Ricardo Nogueira Maisch 

Mestrandos 

Celine Lorena Oliveira Barboza de Lira 

Débora Alves de Amorim 

Emily Souza Gaião 

Mirela Dantas Ricarte 

Smhir Garcia Seabra.  

Doutorandos 

Angélica Maria Ferreira de Melo Castro 

Mussa Abacar 

Ricardo Nogueira Maisch 

Iniciação Científica 

Fernanda Maria de Lira Correia 

Jovens Talentos para a Ciência 

Fernanda Mirian França Silva 

Outros 

Fabiana França Amorim 

Thiago Paim 

 

Breve histórico:  

Considerando as profundas transformações por que vem passando a área de 

avaliação psicológica no país, tanto no meio científico quanto na formação e atuação 

profissional, e que não há atualmente na Grande Recife um grupo de estudos e 

pesquisas organizado especificamente em torno da avaliação psicológica, em 2012, 

foi criado o Núcleo de Estudos em Avaliação Psicológica (NEAP), coordenado pelo 

Prof. Dr. José Maurício Haas Bueno, no Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

Cognitiva da Universidade Federal de Pernambuco, sendo este núcleo cadastrado 

oficialmente no Diretório de Pesquisa do CNPq em 2013.  

 

Área de pesquisa: 



Pesquisas relacionados com a construção, adaptação e investigação das 

propriedades psicométricas de instrumentos de avaliação psicológica, que se 

relacionam principalmente com a avaliação de habilidades socioemocionais, 

especialmente as relacionadas com a inteligência emocional, e a verificação de seu 

impacto em atividades cotidianas, como o trabalho e o desempenho 

escolar/acadêmico. 

 

Estão incluídos nas atividades estudantes de graduação em Psicologia, mestrado e 

doutorado em Psicologia Cognitiva. 

 

Contato: 

E-mail: mauricio.ufpe@gmail.com 

Site: https://www.facebook.com/NEAP.UFPE 

 

mailto:mauricio.ufpe@gmail.com


 

 

 

Laboratório de Avaliação e Medida 

Cognitivo-Emocional – LAMCE.  

Fundado em 2014. Universidade Federal de Alagoas. 

Maceió/AL. Coordenador: Prof. Dr. Jorge Artur 

Peçanha.  

 

Contato: 

E-mail: jorgearturcoelho@pesquisador.cnpq.br 
 

mailto:jorgearturcoelho@pesquisador.cnpq.br


 

 

 

Núcleo de Instrumentos e Medidas – 

NIM 

Fundado em 2009.  Universidade Federal da 

Bahia. Salvador/BA. Coordenador: Prof. Dr. Igor 

Gomes Menezes. 

 

Pesquisadores Vinculados:  

Igor Gomes Menezes (coordenador), Irismar Reis, Eduardo Pondé, Neander Abreu, 

Kátia Santana Freitas, Magno Macambira, Ana Cristina Gomes. 

 

Breve Histórico:  

O Núcleo de Instrumentos e Medidas (NIM/UFBa) foi fundado em 2009 no Instituto 

de Psicologia da Universidade Federal da Bahia tem como foco a construção, 

adaptação, validação e padronização de medidas, com suporte em discussões 

epistemológicas sobre metodologia científica e desenvolvimento de técnicas para 

análise e interpretação de dados de pesquisas quantitativas, como a Teoria de 

Resposta ao Item (TRI). Seu âmbito de atuação inclui a utilização de medidas 

psicológicas em contextos educacionais, organizacionais, sociais e de saúde e a 

avaliação da eficácia e replicabilidade de técnicas desenvolvidas e/ou adaptadas. Ao 

buscar o fortalecimento da área de avaliação dentro da Universidade Federal da 

Bahia, o NIM se constitui como um espaço para o desenvolvimento de pesquisas de 

base científica e tecnológica, com o suporte dos métodos e técnicas da Psicometria 

e da Estatística. 

 

Área de Pesquisa:  

Psicometria 

 

Contato: 

E-mail: igorgmenezes@gmail.com 

Site: www.nim.isp.ufba.br  

mailto:igorgmenezes@gmail.com
http://www.nim.isp.ufba.br/


 

 

 

 



 

 

LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

PSICOLÓGICA DO AMAZONAS – 

LAP-AM 

Fundado em Janeiro/2006. Universidade 

Federal do Amazonas, Programa de Pós-

Graduação em Psicologia (Mestrado) e 

Faculdade de Psicologia. Manaus/AM. 

Coordenador Atual: Prof. Dr. José 

Humberto da Silva Filho. 

 

 

Pesquisadores e colaboradores vinculados ao Laboratório: 

Prof. Msc. Ari Pedro Balieiro Junior 

Prof. Dr. Francisco de Assis Carvalho do Vale 

Prof. Dr. Luis Alberto Passos Presa 

Prof. Dr. Walter Adriano Ubiali 

Prof. Dr. Igor Gomes Menezes 

Profa. Msc. Selma de Jesus Cobra 

Profa. Msc. Luciana Chaves Cavalcante 



Prof. MSc. André Luiz de Carvalho Braule Pinto 

Profa. MSc. Larissa Leite Barboza 

Prof. Msc. Gutemberg Jailson Rocha de Carvalho 

Profa. Msc. Alessandra dos Santos Pereira 

Psic. Juliana Cohen 

Psic. Samuel Reis e Silva 

Psic. Maíra Stivaleti Colombarolli 

Psic. Ingrid de Souza Sampaio 

Orientandos: 

Michelle Vieira de Jesus 

Vívian Ferreira Mendonça 

Thiago Andrade Ribeiro 

Julyanne Garcez Ferreira 

Iuri Matias Oliveira Schreiner 

Aline Oliveira Mota 

Patrícia de Oliveira Flores 

Patrícia de Lima Alves 

Sthefany Ramayane de Araújo Flor 

Matheus Carvalho Silva 

Mário Gabriel Lube Battilani 

Cláudia Marília Ferreira Alencar 

Marcella de Almeida Sousa 

Ana Paula Garrido Costa 

Thais Lopes Barros Affonso 

Paulo César Costa de Lima 

Igor Santiago Martins 

 

Breve histórico:  

Fundado pelo Prof. Dr. José Humberto da Silva Filho em janeiro de 2006. Registrado 

como grupo de pesquisa do CNPq desde março/2007 na área Fundamentos e 

Medidas da Psicologia. É o primeiro laboratório e grupo de pesquisa da Região Norte 

na área de Avaliação Psicológica. Mantém cooperação técnico-científica com outros 

laboratórios congêneres:  USP-RP, PUC-Campinas; UFBA, UFAL, UFPB, UFNR, UFCE. 



Promove a integração entre alunos, professores e pesquisadores locais e externos a 

UFAM. Tem como objetivo promover estudos e pesquisas na área de Avaliação 

Psicológica articulando o ensino, a pesquisa e a extensão. O LAP-AM articula os 

alunos por meio de Projetos de Iniciação Científica, desenvolvimento de projetos de 

pesquisa de conclusão de curso, vinculando-os a projetos de pesquisa de 

professores, e projetos de pesquisa de pós-graduação (Mestrado em Psicologia). O 

LAP-AM desenvolve normas regionais para os testes psicológicos aprovados pelo 

CFP. Como por exemplo, atualizou para a população local todas as normas técnicas 

dos testes psicológicos adotados para avaliação no transito no Estado do Amazonas. 

Desenvolve estudos para elaboração de novos testes psicológicos, busca contribuir 

para o aperfeiçoamento das técnicas de Avaliação Psicológica na região. Tem 

trabalhado também no desenvolvimento de instrumentos informatizados para 

Avaliação Psicológica. No LAP foram orientados até o presente 26 Projetos de 

Iniciação Científica,  02 Projetos de Ações Comunitárias, 03 Projetos de Extensão 

Universitária, 26 Trabalho de Conclusão de Curso, 10 Dissertações de Mestrado, 01 

Co-Orientação de Doutorado com a UFSCar. Promoveu vários cursos de curta 

duração sobre Avaliação Psicocólogica, várias palestras, seminários e um congresso 

internacional de Criatividade e Inovação em conjunto com o LAMP (PUC-Camp) e 

Criabrasilis. Auxiliou a Faculdade Martha Falcão DeVry na fundação e 

implementação do Laboratório de Medidas e Avaliação Psicológica (LAMAP) em 

parceria com a Profa. MSc. Larissa Leite Barboza. Auxiliou também a Faculdade 

Martha Falcão DeVry a implanter em 2013 o primeiro curso de Pós-Graduação em 

Avaliação Psicológica (especialização), tendo concluído com êxito sua primeira 

turma em 2015. 

 

 

Contato:  

zehumberto@uol.com.br  

Site: http://lap-am.org/site/   

 

mailto:zehumberto@uol.com.br
http://lap-am.org/site/


 
 
 
 

 

LABORATÓRIO DE MEDIDAS E 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – LAMAP.  

Fundado em Janeiro/2013. Faculdade Martha 

Falcão | DeVry Brasil. Manaus/AM. 

Coordenadora Atual: Prof. MSc. Larissa Leite 

Barboza 

 
 

Pesquisadores vinculados ao Laboratório: 

Prof. MSc. André Luíz de Carvalho Braule Pinto 

Profa. MSc. Luciana Chaves Cavalcante    

Psic. Maíra Stivaleti Colombarolli  

 

Breve histórico:  

O Laboratório de Medidas e Avaliação Psicológica (LAMAP) foi fundado pelo Prof. 

Dr. José Humberto da Silva-Filho, na Faculdade Martha Falcão | DeVry em janeiro de 

2013. A proposta de desenvolvimento do mesmo foi formulada com base na 

perspectiva de ser um centro de estudos e pesquisas na área de Avaliação 

Psicológica para o curso de Graduação e Pós-Graduação em Psicologia da Faculdade 

Martha Falcão, assim como desenvolver normas técnicas locais (pertinentes ao 

estado do Amazonas) para os testes psicológicos adotados em todo o Brasil; tanto 

quanto propor a criação de novos instrumentos em Psicologia pautados nas 

exigências técnico-científicas do Conselho Federal de Psicologia. O LAMAP abrange, 

também, o desenvolvimento de projetos de extensão com vistas a prestação de 

serviços de utilidade pública à comunidade sem geração de custos aos beneficiários. 

Atualmente, o Laboratório conta com a coordenação da Profa. MSc. Larissa Leite 

Barboza e conta com a colaboração de dois professores pesquisadores, além de 

estudantes de graduação vinculados ao mesmo a partir de projetos de iniciação 

científica.  

 

Contato:  

lamapfmf@gmail.com / lbarboza@fmf.edu.br 

mailto:lamapfmf@gmail.com
mailto:lbarboza@fmf.edu.br
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