FACULDADE CIÊNCIAS DA VIDA
CURSO LIVRE DE PSIOLOGIA
NOME DO CURSO: WISC IV – APLICAÇÃO, CORRECÃO,
INTERPRETAÇÃO
1- NOME DO PROPONENTE: Vanina Costa Dias
2- E-MAIL PARA CONTATO vaninadias@gmail.com

3- APRESENTAÇÃO/RELEASE DO CURSO LIVRE

A- BREVE HISTÓRICO DO WISC
O WISC IV - Escala Wechsler de Inteligência para Crianças é um instrumento
clínico de avaliação individual para crianças de 6 anos e 0 meses à
adolescentes de 16 anos e 11 meses. Essa bateria de subtestes avalia a
capacidade intelectual e processo de resolução de problemas nos indivíduos
dessa faixa etária, sendo considerado o instrumento “padrão ouro” para
avaliação das habilidades cognitivas desse grupo. É um instrumento restrito
ao uso de psicólogos e imprescindível para uma Avaliação
Psicológica/Neuropsicológica completa e segura. O uso do WISC IV é
necessário em investigações clínicas como, por exemplo, de transtornos de
aprendizagem, perda cognitiva e altas habilidades, demandas que são
frequentes na clínica infantil/psicologia pediátrica.

B- OBJETIVO DO CURSO:

O curso WISC IV visa capacitar o profissional de psicologia a aplicar, corrigir
e interpretar a Escala Wechsler de Inteligência para Crianças - 4ª Edição.
Por se tratar de uma bateria extensa, com 15 subtestes que avaliam
diferentes habilidades cognitivas, o curso tem como objetivo englobar
desde a preparação do ambiente e do profissional para o momento da
testagem, até a aplicação e correção do teste em si, contando com
atividade prática supervisionada.

C- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Modulo 1

 Apresentação do WISC IV: Composição da bateria (material), aspectos
importantes para o sucesso da avaliação, modelos de inteligência,
capacidades cognitivas e objetivos de avaliação de cada subteste.
 Aplicação dos subtestes que compõem a bateria.
 Modulo 2
 Correção e Interpretação dos subtestes que compõem a bateria.
 Modulo 3
 Pontuação, Interpretação dos Resultados Obtidos e Preenchimento das
Folhas de Respostas
 Atividade avaliativa - Entrega dos trabalhos finais como atividade prática
supervisionada e feedback da instrutora.
4- PUBLICO ALVO: ALUNOS DA FCV (DISCIPLINAS TADP I E II) E
PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA
5- VAGAS: 25 Vagas
6- CARGA HORÁRIA: 20 horas
7- CRONOGRAMA DE AULAS: 10 encontros quinzenais (sextas-feiras)
com início em 17 de Maio de 2019, das 15h às 17h.
8- VALOR DO CURSO: R$ 400,00 PARA ALUNOS DA FCV E
EGRESSOS
R$ 500 PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA

