
 

 
 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas - GRUPO 410 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PSICOLOGIA CURSOS PROFISSIONAIS  
 

COMPETÊNCIAS DESCRITORES DE DESEMPENHO 
DESCRITORES DO PERFIL 

DO ALUNO 
INSTRUMENTOS 

  Revelar conhecimentos científicos utilizando a linguagem específica da Psicologia. 

 Mobilizar conceitos psicológicos para analisar aspectos relevantes do 

Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

Criativo 

(A, C, D, J) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 

Respeitador da diferença/ 

do outro 

(A, B, E, F, H) 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

 Provas 

individuais de 

avaliação 

presencial 

 

 

 Tarefas 

individuais ou 

de grupo de 

carácter 

presencial ou 

não presencial 

 

 
 Observação do 

envolvimento na 

dinâmica da aula 

 comportamento humano. 

 Estruturar um conjunto coerente de conhecimentos de Psicologia que permita 

Capacidades 
uma auto-valorização. 

 Revelar métodos de estudo e hábitos de trabalho individual e de grupo. 

 Propor planos de trabalho, definindo metodologias e recursos, concretizá-los e 

 avaliá-los, em termos de processos e de produtos. 

 Utilizar correctamente a língua portuguesa na expressão oral e escrita. 

 Estruturar respostas com correcção formal e de conteúdo. 

 Recolher, selecionar e interpretar documentos de diversos tipos (textos de autor,  

 quadros e gráficos estatísticos, audiovisuais, etc.). 

 Elaborar pequenas análises e sínteses de documentos. 

 Apresentar comunicações orais recorrendo a suportes diversificados de 

 
Conhecimentos 

apresentação da informação. 

 Demonstrar espírito criativo e de abertura à mudança. 

 Revelar atitudes de compreensão e de respeito pelas diferenças étnicas, culturais 

 e religiosas. 

 Revelar empenhamento na defesa dos direitos humanos. 

 Desenvolver atitudes de responsabilização e intervenção pessoal e social numa 

 perspectiva de cidadania activa. 



 

 
 

 
 

 
 

 
Atitudes 

 
 Responsabilidade 

 
 

 Autonomia 

 
 

 Relações Interpessoais 

 
Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 
Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

 
Cuidador de si e do outro 

(B, E, F, G) 

 
 
 
 

 
 Observação e 

registos 

 

 

- A classificação final considera com o mesmo peso relativo a classificação obtida em cada período. 
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