
25 Março e 01, 22 e 29 Abril 

16 horas teórico-práticas - 9:00 - 13:00 

ROBERTS-2 

Administração, cotação e interpretação  

 

Lugar de realização e Inscrições: 

CPTL - Centro de Psicologia do 
Trauma e do Luto 

 

Rua Conselheiro Veloso da Cruz, 595 

4400– 670 Vila Nova de Gaia  

223 751 759 /916 793 632 

info@traumaeluto.eu 

Preço:.....150 € 

FORMADORA 
Dra. Inês Felgueiras 

Psicóloga especialista em Psicologia Clínica e da 
Saúde (pela OPP), pós-graduada em Psicologia 
Clínica pela Universidade do Minho, colaborou 
em grupo de investigação debruçado sobre o 
sistema de cotação do RATC (Roberts Appercep-
tion Test for Children), antecessor do Roberts-2, 
orientado pelo Prof. Doutor Miguel Gonçalves 
(U.M.) e Prof. Doutora Margarida Rangel Henri-
ques, entre 1998 e 2000. Mantém prática clínica 
desde 1997, colaborando atualmente no Serviço 
de Consulta Psicológica da Faculdade de Psicolo-
gia e Ciências da Educação da UP. Formadora no 
Roberts-2 desde 2012. 

INSCRIÇÕES ANTECIPADAS 

ATÉ 25 FEVEREIRO 

10% DESCONTO 

Possibilidade pagamento faseado  

50% até - 25 de FEVEREIRO 

50% ATÉ - 25 DE MARÇO 

DESTINATÁRIOS 
Psicólogos, Estudantes de mestrado 

em psicologia e Pedopsiquiatras. 

 

O ROBERTS 2 
O Roberts-2 permite a avaliação sócio-emocional da crianças e adolescentes 
entre os 6 e os 18 anos de idade, com a vantagem de um referencial teórico 
congruente com a abordagem cognitivo-comportamental e narrativa. As 
histórias construídas pela criança refletem competências mais ou menos 
fortes que esta possui para reconhecer, assimilar e organizar as situações 
sociais, através de uma resolução competente das mesmas. 

OBJETIVOS 
 

Ser capaz de administrar, cotar e interpretar o instrumento, no contexto  
de um processo de avaliação psicológica. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
- Enquadramento histórico do instrumento; 

- Análise das potencialidades do ROBERTS 2 para uma avaliação psicológica 
compreensiva; 

- O Roberts-2: Objeto, objetivos, população-alvo ; 

- Administração: materiais, instruções e advertências; 

- Estudo de Aferição do Roberts 2: Características psicométricas; 

- Escalas do instrumento e procedimentos de cotação  

   (inclui treino com protocolos); 

- Procedimentos de interpretação (inclui treino com protocolos). 

 
 

Nota: Serão referidas as similitudes e diferenças em relação ao RATC, no caso de         
existirem pessoas no grupo com treino prévio de utilização do RATC. 


