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Responsible teacher (fill in the fullname):

Cláudia Mota Coelho

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres):
- Diferenciar a definição de entrevista psicológica de outras noções que lhe estão associadas
- Classificar entrevistas de acordo com a sua modalidade
- Adequar modalidades de entrevista a diferentes contextos profissionais
- Salientar os aspectos essenciais para a realização de uma entrevista psicológica
- Promover a observação (e auto-observação) de aspectos comunicacionais verbais e não verbais de
uma situação de entrevista
- Definir e distinguir competências básicas de entrevista
- Promover e desenvolver competências básicas de entrevista
- Desenvolver uma postura crítica (e auto-crítica) relativa às atitudes facilitadoras da entrevista.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed

- Differentiate the definition of psychological interview of other notions that are associated
with it
- Classify interviews according to their modality
- Adequate types of interview to different professional contexts
- Highlighting the key aspects for the realization of a psychological interview
- Promote the observation (and self-observation) of aspects of verbal and nonverbal
communication of an interview situation
- Define and distinguish basic interview skills
- Promote and develop basic skills for interviews
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- Develop a critical (and self-critical) posture regarding the attitudes which facilitate the
interview

Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
I. Definição e delimitação concetual da entrevista psicológica
II. Breve evolução histórica da noção de entrevista
III. Tipos e modalidades de entrevista psicológica
- Quanto ao grau de estruturação (diretivas, semi-diretivas e não-diretivas)
- Quanto aos objetivos
- Quanto ao contexto profissional (entrevista de seleção; entrevista de aconselhamento; entrevista
clínica; entrevista de avaliação; entrevista de devolução, entre outras)
IV. Especificidades e metodologias da entrevista psicológica
- Condições estruturais de realização da entrevista
- Importância dos processos comunicacionais (dimensão verbal e não-verbal) e suas
especificidades na entrevista psicológica
- Atitudes facilitadoras da realização da entrevista
- Competências básicas de entrevista
- Técnicas utilizadas na Entrevista Psicológica
Syllabus

I. Definition and conceptual delineation of the psychological interview
II. Brief historical evolution on the notion of interview
III. Types and modalities of psychological interview
- As concerns the degree of structure (directives, semi-directive and non-directive)
- As concerns the objectives
- As concerns the professional context (selection interview, counseling interview, clinical
interview, appraisal interview, return interview, etc.)
IV. Characteristics and methods of the psychological interview
- Structural conditions of the interview
- Importance of communication processes (verbal and non-verbal dimension) and its
characteristics in the psychological interview
- Attitudes that facilitate the interview
- Basic skills of interview- Techniques used in the Psychological Interview
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