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PROGRAMA DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 
Curso: Psicologia Disciplina:  PSI 7205 – Neuropsicologia 
Horas/aula semanais: 3  Pré-requisitos: Processos Psicológicos Básicos 

 
II. EMENTA 
 
Bases neurológicas dos processos psicológicos básicos. Funcionamento do sistema cognitivo 
em condições normais e patológicas. Neuropsicologia como campo de atuação profissional 
do psicólogo. Fundamentação teórica em avaliação neuropsicológica infantil e adulto. 
Princípios da reabilitação neuropsicológica e práticas baseadas em evidência. Atualidades na 
pesquisa e atuação profissional em Neuropsicologia em diversos contextos.  
 
III. OBJETIVOS  
Ao final da disciplina, o aluno deverá ser capaz de: 
 

● Compreender os pressupostos teóricos da neuropsicologia; 
● Compreender o raciocínio neuropsicológico a partir de modelos anátomo-clínicos e/ou 

cognitivos; 
● Conhecer os principais processos neuropsicológicos e alterações que podem acometê-

los; 
● Conhecer as aplicações e utilidade da avaliação neuropsicológica; 
● Utilizar ao menos dois instrumentos de avaliação neuropsicológica; 
● Identificar particularidades e demandas da atuação em neuropsicologia em diferentes 

grupos clínicos/faixas etárias; 
● Conhecer os princípios básicos da reabilitação neuropsicológica, que lhe possibilite o 

planejamento de intervenção; 
● Identificar a      aplicabilidade do conhecimento em neuropsicologia em ambiente clínico 

e extra-clínico.  
 

IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   
 

● Neuropsicologia: delimitação da área e objeto de estudo; 
● Processos neuropsicológicos e alterações; 
● Avaliação neuropsicológica: processo e áreas de aplicação; 
● Instrumentos de avaliação neuropsicológica em adultos; 
● Neuropsicologia do desenvolvimento (clínica neuropsicológica na infância); 
● Instrumentos de avaliação neuropsicológica em crianças/adolescentes; 
● Princípios da reabilitação neuropsicológica; 
● Perspectivas atuais em Neuropsicologia no Brasil. 
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