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1. Maria Angela Lourençoni – PUC-Campinas e FACULDADE MAX PLANCK 
Revisão dos resumos do IBAP - 2007 e 2009 
Foram revisados 888 resumos publicados nos congressos do IBAP, verificando-se o 
crescimento da avaliação psicológica e sua relevância para o desenvolvimento 
científico. Após análise cuidadosa, com o objetivo de checar as áreas, temas e 
população objetos de estudos, foi possível verificar a preponderância da área clínica 
sobre todas as outras e detectar as áreas mais carentes dos olhares e interesses dos 
pesquisadores que apresentam seus trabalhos nos congressos do IBAP. 
 
 
2. Maria Helena de Lemos Sampaio - PUC-Campinas 
Revisão de pesquisas sobre Psicologia do Trânsito 
A Psicologia do Trânsito tem recebido destaque na Psicologia nos últimos anos 
diante das mudanças nas leis de trânsito e questionamentos acerca da sua validade. 
Para que ela possa se desenvolver faz-se necessário conhecer tendências e lacunas 
acerca do que tem sido pesquisado nos últimos anos. Neste sentido um 
levantamento de artigos sobre a temática apresentados nas quatro edições do 
Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica foi realizado. Os resultados 
demonstraram aumento no interesse pela área, focado principalmente na 
investigação da personalidade e atenção, fazendo uso de uma grande diversidade de 
instrumentos, a maior parte não específicos para o contexto do trânsito, aplicados, 
em sua maioria, em candidatos a motorista. 
 
 
3. Izabella Brito Silva - PUC-Campinas 
Avaliação da personalidade: levantamento de trabalhos 
Devido à importância da avaliação da personalidade, o presente estudo teve por 
objetivo realizar um levantamento dos trabalhos apresentados sobre essa temática 
nas quatro edições do Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica. Os trabalhos 
mostram um crescente aumento no número de publicações, com concentração de 
pesquisas desenvolvidas nas regiões Sul e Sudeste, representadas principalmente 
por pesquisadores ligados à UFRGS e a USF. A maior parte dos trabalhos apresenta 
dupla autoria, tendo sido desenvolvido com amostras de jovens e adultos, fazendo 
uso principalmente da EFN, EFEx e EFS como instrumentos.  
 


