
 

 

 

        Motivo da Requisição: (e. g. nome da Unidade Curricular/Projeto de Investigação…)  

UNIVERSIDADE DO MINHO                                                                    ASSOCIAÇÃO DE PSICOLOGIA
 ESCOLA DE PSICOLOGIA                                                                                                   TESTOTECA 

  REQUISIÇÃO DE TESTE 

Nome:            Telemóvel:       

E-mail Institucional:   

      Docente        Investigador         Colaborador APsi                                 A luno         Doutoramento
      

Âmbito da Requisição: 
Atividade Pedagógica  UC               Projeto de Investigação                    APsi  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

REGULAMENTO DA TESTOTECA 

A Testoteca da Escola de Psicologia da Universidade do Minho localiza-se na Associa«o de   P s  icologia e disponibiliza para consulta local 
e domiciliária,  testes psicológicos. 

1 – Acesso aos Testes 

Têm acesso aos testes existentes na Testoteca da Escola de Psicologia da UMinho, os docentes da Escola, alunos do Mestrado Integrado 

em Psicologia, alunos do Mestrado em Psicologia Aplicada, alunos de Doutoramento em Psicologia, colaboradores do Serviço de 

Psicologia e investigadores vinculados ao Centro de Investigação em Psicologia (CIPsi) da Universidade do Minho. 

2 – Requisições 

A utilização de qualquer teste ou material exige o preenchimento de um Formulário de Requisição. 

O Formulário de Requisição deverá ser enviado com a antecedência mínima de 48 horas, por e-mail, ao funcionário responsável por 

essa atividade, devidamente preenchido. O funcionário responsável informará, pela mesma via, da disponibilidade para empréstimo. 

Durante o período de requisição dos testes o requisitante é responsável por eles.  

É proibido ceder a terceiros os testes requisitados. Em caso de extravio ou danificação dos mesmos, o requisitante obriga-se à sua 

reposição. 

Os materiais deverão ser sempre conferidos pelo requisitante e pelo funcionário que proceder ao empréstimo no ato de levantamento 

e de entrega. 

Os prazos de empréstimo deverão ser criteriosamente respeitados podendo, em caso de incumprimento, virem a ser recusados 

empréstimos futuros. 

O período de duração máxima do empréstimo é de quatro dias. No caso de serem necessários períodos de tempo mais alargados, estes 

terão de ser autorizados pelo diretor do Serviço de Psicologia. 

3 – Casos Omissos 

As situações omissas no presente regulamento deverão ser ponderadas pelo diretor da Associa«o de Psicologia da UMinho. 

Docente/Investigador responsável: ______________________________________________________________ 
(no caso de requisitante aluno) 

Nome/Descrição do teste a requisitar: 

Data solicitada para levantamento:     _____ /________________ /_______  
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