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Introdução: Essa prática visa apresentar os procedimentos realizados para produzir
uma avaliação psicológica de um indivíduo. Assim, entende-se por avaliação de
potencial a análise de potencial de uma pessoa, de modo a investigar suas habilidades
pessoais. Objetivo: A presente prática de avaliação psicológica teve como
demanda/objetivo avaliar quais as habilidades e competências de uma pessoa.
Deseja-se conhecer as habilidades existentes e as que precisam se desenvolver, de
modo que seja possível se desenvolver nas áreas em que as habilidades estejam menos
desenvolvidas.  Metodologia: Essa avaliação é fruto de uma prática da disciplina de
Avaliação Psicológica, cursada no 6º período do curso de Psicologia no 2º semestre do
ano de 2015. Foram realizados quatro encontros no Núcleo de Atividades Práticas em
Psicologia (NAPP), localizado no bloco X do Centro Universitário do Leste de Minas
Gerais (Unileste), com a duração média de duas horas cada encontro. Para esse
processo de avaliação psicológica, foram utilizados como recursos: análise curricular,
entrevista, testes psicológicos e uma entrevista por competências semiestruturada.
Resultados: A avaliação psicológica constituiu-se do uso da técnica da Entrevista
individual e da aplicação dos seguintes instrumentos psicológicos: D2 (Teste de
atenção concentrada), IHS (Inventário de Habilidades Sociais), BFP (Bateria Fatorial
de Personalidade) e H.T.M. (Habilidades para o Trabalho Mental).  Foram aplicados os
testes: BFP; IHS; d2 e HTM; foi realizada uma entrevista com questões relacionadas à
demanda. O primeiro passo para a avaliação foi a realização da entrevista inicial, em
que buscou-se identificar com clareza a demanda que o paciente apresentou. Com base
nos testes psicológicos utilizados, pode-se perceber dados em potencial bem como a se
desenvolver nos aspectos referentes ao repertório de habilidades, velocidade, ritmo de
trabalho, atenção,comunicação, raciocínio lógico, dentre outros.  Conclusão: Diante
dos resultados encontrados, foi possível perceber que o candidato possui habilidade
desenvolvida em algumas áreas e outras demandam maior desenvolvimento; assim, 
foi indicado que o participante esteja atento às suas habilidades de melhorar e se
precisar de ajuda busque por acompanhamento psicoterapêutico. 
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