CURSO PRÁTICO

DOCENTE

WISC-III: DA AVALIAÇÃO
À INTERPRETAÇÃO
CLÍNICA

12 HORAS (11 HORAS SÍNCRONAS
E 1 HORAS ASSÍNCRONAS)
MAIS VALIAS: Administrar e cotar a WISC-III para a
mensuração do funcionamento intelectual/neurocognitivo;
Identificar as potencialidades e as limitações da WISC-III
em contexto de avaliação psicológica e neuropsicológica
de crianças e adolescentes; Interpretação clínica e
neuropsicológica dos resultados dos diversos subtestes,
índices fatoriais e medidas compósitas da WISC-III.

OCTÁVIO
MOURA

ONLINE | PÓS-LABORAL

150€

6 créditos OPP

Psicologia Clínica e da Saúde e Neuropsicologia
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PLANO CURRICULAR

WISC-III EM CONTEXTO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
E NEUROPSICOLÓGICA
- WISC-III em Contexto de Avaliação Psicológica e
Neuropsicológica
- . Tópicos de psicometria na avaliação com recurso à WISC-III
- . Utilidade, limitações e estratégias de aplicação da WISC-III
em contexto de avaliação psicológica e neuropsicológica
- . Administração e cotação dos subtestes, índices fatoriais e
QIs da WISC-III
- Interpretação Clínica Avançada na Avaliação Psicológica e
Neuropsicológica
- . Interpretação das funções neurocognitivas mensuradas
pelos subtestes da WISC-III
- . Análise das discrepâncias entre QIs, índices fatoriais e
subtestes em grupos clínicos
- . Estimação da inteligência através de formas abreviadas
(short forms) e cálculo de medidas compósitas
- . Correção do efeito de Flynn
- . Estimação da inteligência pré-mórbida com recurso à
WISC-III
- Análise e Interpretação de Perfis Neurocognitivos
- . Análise dos perfis neurocognitivos comummente
observados em crianças com Perturbações do
Neurodesenvolvimento ou com comprometimento
neurológico;

DOCENTES

OCTÁVIO MOURA
Doutoramento em Neuropsicologia pela FPCE da Universidade de Coimbra. Mestrado em
Consulta Psicológica Familiar pela FPCE da Universidade do Porto. Investigador Doutorado
Integrado no grupo Neuropsychological Assessment and Ageing Processes (NAAP)
do Center for Research in Neuropsychology and Cognitive and Behavioral Intervention
(CINEICC) da FPCE da Universidade de Coimbra. Membro do Laboratório de Avaliação
Psicológica e Psicometria (PsyAssessmentLab) da FPCE da Universidade de Coimbra. Autor
de livros, de capítulos de livros e de artigos científicos publicados em revistas internacionais
e nacionais de reconhecido prestígio nas áreas da neuropsicologia, perturbações do
neurodesenvolvimento, dificuldades de aprendizagem e outras áreas psicológicas.
(MAIS INFO NO SITE)

geral@criap.com | 225 492 190
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