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APRESENTAÇÃO
A Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica (CCAP), constituída pelo Conselho 

Federal de Psicologia (CFP) em março de 2003, tem por função discutir e propor diretrizes, 
normas e resoluções no âmbito da avaliação psicológica, além de conduzir o processo de 
avaliação dos instrumentos psicológicos submetidos ao Sistema de Avaliação de Testes 
Psicológicos (SATEPSI). Entre as atribuições da CCAP, expressas na Resolução CFP n. 
17/2019, destacam-se:

I - Emitir pareceres em resposta a demandas dirigidas ao CFP em matéria de ava-
liação psicológica;

II - Elaborar e propor atualizações de documentos técnicos e normativos do CFP 
relativos à avaliação psicológica;

III - Conduzir o processo de avaliação dos instrumentos submetidos ao SATEPSI;
IV - Discutir temas e dar subsídios ao CFP para embasar ações no âmbito da avalia-

ção psicológica.
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A formação e o início dos trabalhos 
da CCAP (gestão 2020-2022) 

A gestão atual do CFP realizou sua plenária de posse em dezembro de 2019. Na 
primeira reunião do XVIII Plenário do CFP foram definidas as conselheiras que ficariam 
responsáveis por cada temática coberta pelas atividades do Conselho, bem como foi 
designado o papel de coordenadoria da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica 
(CCAP) às Conselheiras Katya Luciane de Oliveira e Izabel Augusta Hazin Pires. 

No dia 01 de fevereiro de 2020, na realização do planejamento estratégico trienal 
da gestão do CFP, a proposta de nomes para compor a CCAP foi apresentada e aprovada 
por unanimidade pelo XVIII Plenário do CFP.

A CCAP foi oficialmente formada no dia 05 de março de 2020, tendo como integrantes: 
Conselheira Katya Luciane de Oliveira (Universidade Estadual de Londrina), Conselheira 
Izabel Augusta Hazin Pires (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Ana Paula Porto 
Noronha (Universidade São Francisco), Ana Cristina Resende (Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás), Caroline Tozzi Reppold (Universidade Federal de Ciências da Saúde 
de Porto Alegre), Daniela Sacramento Zanini (Pontifícia Universidade Católica de Goiás), 
Evandro Morais Peixoto (Universidade São Francisco), Josemberg Moura de Andrade 
(Universidade de Brasília), Lucila Moraes Cardoso (Universidade Estadual do Ceará) e 
Monalisa Muniz Nascimento (Universidade Federal de São Carlos). Em fevereiro de 2021, 
por ocasião da recondução da Conselheira Izabel Hazin para compor a Diretoria do CFP, 
a CCAP passou a ser coordenada pela Conselheira Katya de Oliveira.

As ações da Conselheira coordenadora da CCAP, como membro do XVIII Plenário e 
responsável pelo tema da Avaliação Psicológica (AP) no âmbito do CFP,  foram as seguin-
tes: participação no Grupo de Trabalho “Avaliação Psicológica para manuseio de arma 
de fogo” em parceria com a Polícia Federal, reuniões com Centro de Psicologia Aplicada 
do Exército, atuação junto ao Senado Federal na defesa da AP em projetos de lei, orga-
nização na pesquisa sobre o Censo da Psicologia Brasileira nas questões da AP, além de 
representar e coordenar as atividades da CCAP descritas abaixo.
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Informações gerais sobre as ações 
da gestão 2020/2022

Nesta gestão, foram vivenciados desafios sócio-históricos significativos, como 
a Pandemia da COVID-19 e Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3481 dos testes 
psicológicos. As reuniões com Conselhos Regionais de Psicologia se fizeram impres-
cindíveis para orientar a categoria profissional e a sociedade em relação às demandas 
de Avaliação Psicológica. 

Das reuniões da CCAP
Normalmente, as reuniões ordinárias da Comissão Consultiva em Avaliação 

Psicológica (CCAP) aconteciam com frequência mensal, de forma presencial. Com 
as demandas implicadas pela Pandemia de COVID-19 e o distanciamento social, a 
quantidade de reuniões da CCAP aumentou e passou a ocorrer de forma virtual.

No triênio 2020/2022, a CCAP realizou 7 reuniões em modalidade presencial e 26 
na modalidade remota, por meio de videoconferências. Outras 9 reuniões extraordinárias 
foram realizadas, cumprindo um total de 42 reuniões para tratar de variadas demandas 
relacionadas à avaliação psicológica.

Das reuniões com CRPs
Com intuito de aproximar o diálogo e elucidar as principais dúvidas relativas à 

Avaliação Psicológica no contexto profissional e assuntos referentes ao SATEPSI, a CCAP 
se reuniu com todos os CRPs ao longo de 2020, totalizando 32 reuniões. Em cada reunião, 
a Conselheira coordenadora, juntamente com membros da Comissão, acolheu os ques-
tionamentos e fez as orientações necessárias e encaminhamentos procedentes. 

Das ações frente aos desafios da Pandemia de Covid-19
No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou 

o surto da COVID-19, definindo uma emergência na Saúde Pública Mundial. No dia 11 
de março de 2020, a OMS caracterizou o surto como uma pandemia.

Preocupados em oferecer orientações técnicas e éticas para auxiliar a(o) profis-
sional de psicologia que atua com a Avaliação Psicológica (AP), a Comissão Consultiva 
em Avaliação Psicológica (CCAP) publicou as seguintes orientações:
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Nota Orientativa sobre ensino da Avaliação Psicológica em modalidade re-
mota no contexto da pandemia de Covid-19, publicada em março de 2020, visou a 
apresentar sugestões para as(os) profissionais que necessitam realizar adequações 
na sua prática de ensino, ofertando componentes curriculares da área de Avaliação 
Psicológica na modalidade à distância. 

Nota Orientativa sobre o uso de testes psicológicos informatizados/compu-
tadorizados e/ou de aplicação on-line/remota, publicada em maio de 2020, com o 
intuito de elucidar as questões que estavam presentes no uso dos testes psicológicos.

Resolução CFP n. 09 de 15 de julho de 2020, que teve como objetivo prorrogar 
os prazos de atualização de normas e de estudos de validade de testes psicológicos 
da Resolução CFP nº 09/2018, de testes que teriam estudos vencidos em 2020 e 2021, 
até que pudessem ser retomadas integralmente as atividades coletivas e as aplica-
ções de testes presenciais; 

Cartilha de boas práticas para Avaliação Psicológica em contextos de pan-
demia, publicada em julho de 2020. A CCAP,  em parceria com o Fórum de Entidades 
Nacionais da Psicologia Brasileira (FENPB), constituiu um Grupo de Trabalho com o 
objetivo de dar continuidade às atividades inerentes ao ensino, prática e uso de testes 
psicológicos em tempos de pandemia;

Resolução CFP n. 03 de 31 de maio de 2021, que dispõe sobre a prorrogação 
dos prazos dos vencimentos dos estudos normativos de testes psicológicos, devido 
à continuidade do estado emergencial da pandemia

Cartilha de Avaliação Psicológica, publicada em agosto de 2022, que traz 
às(aos) psicólogas(os) informações de natureza ética, teórica e metodológica sobre 
a avaliação psicológica, com objetivo de aprimorar a qualidade dos serviços psico-
lógicos oferecidos à sociedade brasileira. A publicação contou com a colaboração 
da Associação Brasileira de Rorschach e Métodos Projetivos (ASBRo); o Instituto 
Brasileiro de Avaliação Psicológica (IBAP); a Associação Brasileira de Psicologia de 
Tráfego (ABRAPSIT); a Associação Brasileira de Psicologia da Aviação (ABRAPAV) e 
a Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho (SBPOT).

Resolução n. 31, de 15 de dezembro de 2022, que estabelece diretrizes para a 
realização de Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicó-
logo, regulamenta o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e revoga 
a Resolução CFP n. 09/2018.

Do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI)
Em maio de 2020, foram incluídas orientações de consulta sobre os testes dis-

poníveis para administração informatizada ou on-line/remota na página inicial do 
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SATEPSI, com o intuito de orientar a instrumentalização do profissional na consulta 
dos testes psicológicos de forma mais rápida. Já em junho do mesmo ano, houve uma 
divulgação nas redes sociais do CFP do vídeo, criado em 2018, compilando as prin-
cipais charges lançadas pela campanha dos 15 anos do Satepsi. Tal ação teve como 
objetivo orientar a categoria de forma mais pedagógica e dinâmica sobre o uso dos 
testes na prática profissional.

Visando a compor banco de pareceristas ad hoc do Satepsi para o período de 
2021-2023, o Edital de Chamada Pública para composição do banco de pareceristas 
ad hoc para o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI) foi publicado 
em fevereiro de 2020.

A CCAP realizou 55 avaliações referentes a testes psicológicos e instrumen-
tos, dos quais 23 receberam parecer favorável pelo SATEPSI, 11 receberam parecer 
desfavorável, 07 estudos de equivalência entre formato lápis e papel e on-line, 09 
atualizações de normas. Cinco instrumentos submetidos pelos CRPs com o intuito 
de saber se estes seriam ou não testes psicológicos foram avaliados pela Comissão.

Da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3481 dos testes psicológicos
Diante da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a ADI 3481 que 

culminou na liberação da comercialização de testes psicológicos, a CCAP realizou 
catorze reuniões extraordinárias, dentre elas nove reuniões com as editoras que co-
mercializam testes psicológicos para discutir os possíveis encaminhamentos relativos 
à ADI n. 3481 dos Testes Psicológicos e quatro reuniões com associações científicas 
para organizar encaminhamentos sobre o tema.

Considerando os encaminhamentos propostos pelas entidades do FENPB em 
Avaliação Psicológica e GTs da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação 
em Psicologia (ANPEPP), foram realizadas cinco lives com tema “Você sabia que a 
Avaliação Psicológica faz parte da sua vida?”, abordando: Trânsito e Trabalho, contex-
tos Clínico e de Justiça, Neuropsicologia, e Pacientes em final de vida e Suicídio. A 
finalidade desta atividade de comunicação foi a sensibilização e a orientação sobre 
a importância e o impacto da Avaliação Psicológica para a sociedade. 

Em 2021 também foi publicado o dossiê na Revista Ciência e Profissão, sob a 
referência: Dossiê Avaliação Psicológica – Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 
n. 3481), Psicologia: Ciência e Profissão, v. 41, Número: spe1, Publicado: 2021.

Da Participação em Grupos de Trabalho
Em outubro de 2020 foi aprovada a criação de Grupo de Trabalho em Neuropsicologia, 

constituído por membros do CCAP e representantes do Instituto Brasileiro de Neuropsicologia 
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e comportamento, Sociedade Brasileira de Neuropsicologia e Instituto Brasileiro de 
Avaliação Psicológica com intuito de fomentar o debate e possibilitar a construção 
de orientações que subsidiem os processos de trabalho da(o) neuropsicóloga (o).

Em fevereiro de 2022, foi constituído um Grupo de Trabalho composto por re-
presentantes do CFP, psicólogas da Polícia Federal e especialista ad hoc da área, 
com o objetivo de construir um documento enunciativo para elucidar os principais 
questionamentos encaminhados ao Sistema Conselhos de Psicologia no que se refere 
à Resolução CFP n. 01, de 21 de janeiro de 2022. Em junho de 2022 foi publicado o 
manual Avaliação Psicológica para Manuseio de Arma de Fogo.

O documento apresenta um conjunto de orientações sobre o tema em confor-
midade com a Resolução CFP n. 01/2022 e a Instrução Normativa n. 78, de 10 de 
fevereiro de 2014, da Polícia Federal. Estruturado a partir de cinco eixos em formato 
de perguntas e respostas, o manual Avaliação Psicológica para Manuseio de Arma de 
Fogo apresenta questões que dialogam sobre noções gerais da avaliação psicológi-
ca para manuseio desse tipo de armamento, características psicológicas avaliadas, 
procedimentos, impedimentos e validade do conteúdo do documento psicológico que 
resulta da avaliação. No material, estão disponíveis desde os documentos nortea-
dores até modalidades de instrumentos, passando pelas terminologias utilizadas, as 
funções executivas, a avaliação de juízo crítico e os prazos – entre outras questões.

Das reuniões com instituições
Além das reuniões realizadas com a Polícia Federal para construção do manual 

Avaliação Psicológica para Manuseio de Arma de Fogo, foi realizada reunião em agosto 
de 2022 com o Centro de Psicologia Aplicada do Exército (CPAEx). O objetivo central 
foi estreitar relações para futuras parcerias no âmbito da Avaliação Psicológica. No 
encontro, foram definidas ações estratégicas como o processo de Avaliação Psicológica 
para ingresso na carreira militar e diálogo com a CPAEx para garantir a prática psi-
cológica nesses contextos.
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Das participações em eventos presenciais e remotos
A CCAP, ao longo dessa gestão, preocupou-se em estar presente nos principais 

eventos científicos relacionados à área. Durante toda a gestão da Comissão, diversas 
reuniões e palestras foram realizadas em diferentes momentos e espaços. A CCAP 
participou de 30 eventos, que se encontram apresentados em ordem cronológica na 
tabela a seguir.

DATA CRP/ENTIDADE EVENTO

7/2020 CRP-14 Live: Avaliação Psicológica no contexto da pandemia

7/2020 CRP-08
Live: Avaliação Psicológica e Neuropsicológica 
considerações sobre meios remotos na Pandemia

8/2020 CRP-11
Live: Ensino de avaliação psicológica no período da 
pandemia da covid-19

8/2020 CRP-13 Live: Ensino e prática da avaliação psicológica on-line.

8/2020 CRP-16
Live: Avaliação psicológica e Psicologia 
organizacional: impactos da pandemia e 
possibilidades de atuação

8/2020 PUC-RS Dia do Psicólogo

9/2020 CRP-18
Live: Avaliação Psicológica on line: repercussões 
atuais

9/2020 PUC-PR
Live: O processo de construção e validação de testes 
psicológicos

10/2020
50ª Reunião anual da 
Sociedade Brasileira de 
Psicologia

Mesa redonda: Avaliação psicológica e o uso de 
testes.

10/2020
Instituto Brasileiro de 
Avaliação Psicológica (IBAP)

Avaliação Psicológica no contexto das novas 
tecnologias: impasses e possibilidades.

11/2020
I Seminário Virtual da ABEP 
Nacional

Ensino e Formação em Avaliação Psicológica: Desafios 
e Propostas

12/2020
I Seminário baiano de 
profissionais da psicologia 
credenciados à PF

Avaliação psicológica em tempos de pandemia

3/2021 CRP-08
Roda de conversa sobre Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 3481

3/2021 CRP-11 Live sobre Ação Direta de Inconstitucionalidade 3481

4/2021 CRP-12
III Seminário Catarinense de Avaliação Psicológica 
com palestra sobre o tema: Qual o papel do Satepsi?

4/2021 CRP-04 Live sobre Ação Direta de Inconstitucionalidade 3481

5/2021 Unigranrio
Aula on-line sobre Avaliação Psicológica na 
perspectiva do CFP
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5/2021 CRP-07
Entrevista sobre o tema Avaliação Psicológica na 
edição da revista do CRPRS EntreLinhas

7/2021 IBAP
10º Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica do 
IBAP 

7/2021 CRP-07
Reunião virtual sobre Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 3481

8/2021 UFMT
IX Semana de Psicologia – UFMT, II Encontro do 
PPGPsi – UFMT e II Encontro Pantaneiro de Avaliação 
Psicológica da UFMT

9/2021 CRP-16 Evento on-line sobre avaliação psicológica

9/2021 Todos os CRPs
CCAP encerra as visitas em todos os CRs conhecendo 
a realidade de AP em todo o território

10/2021
Instituto Brasileiro 
de Neuropsicologia e 
Comportamento (IBNeC)

XI Reunião Anual do IBNeC

10/2021 Unigranrio Seminário on-line da Unigranrio

10/2021 CFP
Seminário sobre Porte de Armas e Trânsito com 
Sistema Conselhos

3/2022 PUC-PR Câmpus Londrina
1º Congresso Mineiro de Avaliação Psicológica - 
Avaliação Psicológica e porte de arma de fogo

5/2022
Associação Brasileira de 
Rorschach e Métodos 
Projetivos (ASBRo)

X Congresso da ASBRo: Desafios Contemporâneos 
dos Métodos Projetivos

08/2022
Conselho Federal de 
Psicologia

60 Anos da Psicologia no Brasil

11/2022
VI Congresso Brasileiro de 
Psicologia

Ações e Orientações da Comissão Consultiva em 
Avaliação Psicológica do Conselho Federal De 
Psicologia

Avanços, Desafios e a nova Cartilha de Avaliação 
Psicológica

Como escolher um Teste Psicológico para Realização 
de Avaliação Psicológica?


