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Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade De Coimbra
A1.a. Descrição da instituição de ensino superior / Entidade instituidora (proposta em associação):
Universidade De Coimbra
A2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Faculdade De Psicologia E De Ciências Da Educação (UC)
A2.a. Descrição da unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em asssociação):
Faculdade De Psicologia E De Ciências Da Educação
A3. Ciclo de estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
A3. Study cycle:
Psychology
A4. Grau:
Mestre (MI)
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Despacho n.º 2427/2012 – Diário da Republica, 2.ª serie, n.º 35 – 17 de Fevereiro de 2012
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Psicologia
A6. Main scientific area of the study cycle:
Psychology
A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março
(CNAEF).
311
A7.2. Classificação da área secundária, do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março
(CNAEF), se aplicável.
<sem resposta>
A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de
Março (CNAEF), se aplicável.
<sem resposta>
A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
300
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006):
10 semestres (5 Anos lectivos)
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A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006):
10 semesters (5 Years )
A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
160
A11. Condições de acesso e ingresso:
O acesso e ingresso no ciclo de estudos regem-se pelas normas aplicáveis ao Ciclo de Estudos conducente ao
grau de Mestre, nos termos do n.º 2 do art.º 19 do Decreto-lei 74/2006 de 24 de Março, na sua redação atual e
nos termos do art.º 30 e n.º 2 do art.º 40 do Regulamento Académico da Universidade de Coimbra.
Deste modo podem ingressar no MIP os candidatos que reúnam as seguintes condições:
1)Ter aprovação num curso de ensino secundário ou habilitação legalmente equivalente;
2)Ter realizado, em 2010 e/ou 2011 e/ou 2012, as provas de ingresso exigidas (02 Biologia e Geologia; 17
Matemática Aplicada às Ciências Sociais;18 Português) e ter nessas provas uma classificação igual ou
superior 100;
3)Ter uma nota de candidatura igual ou superior a 100. A nota de candidatura calculada segundo a seguinte
formúla: Nota de Candidatura= 60% Nota secundário+ 40% das provas de ingresso.
A11. Entry Requirements:
Access to and enrolment in the cycle of studies is governed by the rules that apply to the Cycle of Studies (CS)
leading to the Master degree, under the provisions of Article 19(2) of Decree-law 74/2006 of 24 March, in its
current wording and under the provisions of Article and Article 40(2) of the Academic Regulations of the
University of Coimbra.
The MIP is therefore open to candidates who meet the following requirements:
1)To have completed a secondary education course or legally equivalent qualification;
2)To have taken, in 2010 and/or 2011 and/or 2012, the required entrance examinations (02 Biology and Geology;
17 Applied Mathematics for Social Sciences;18 Portuguese) and have obtained in these examinations a mark of
at least 100;
3)To have an application grade of at least 100. The application grade is calculated according to the following
formula: Application Grade= 60% high school grade+ 40% of entrance examinations.

A12. Ramos, opções, perfis...
Pergunta A12
A12. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):
Sim (por favor preencha a tabela A 12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras)

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável)
A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of
organisation of alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)
Opções/Ram os/... (se aplicável):

Options/Branches/... (if applicable):

Área de especialização em Psicologia Clínica e da Saúde; subarea de Area of specialization Clinical Psychology and Health; subarea
especialização: Psicogerontologia Clínica
of specialization: Clinical Psychogerontology
Área de especialização em Psicologia Clínica e da Saúde; subarea de Area of specialization Clinical Psychology and Health; subarea
especialização: Psicologia Forense
specialization: Forensic Psychology
Área de especialização em Psicologia Clínica e da Saúde; subarea de Area of specialization Clinical Psychology and Health; subarea
especialização: Sistémica, Saúde e Família
specialization: Systemic, Health and Family
Área de especialização em Psicologia Clínica e da Saúde; subarea de Area of specialization Clinical Psychology and Health; subarea
especialização: Intervenções Cognitivo-Comportamentais nas
specialization: Cognitive-behavioural Interventions in
Perturbações Psicológicas e Saúde
Psychological and Health Disorders
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Área de especialização em Psicologia Clínica e da Saúde; subarea de Area of specialization Clinical Psychology and Health; subarea
especialização: Psicopatologia e Psicoterapias Dinâmicas
specialization: Psychopathology and Dynamic Psychotherapies
Área de especialização em Psicologia da Educação, Desenvolvimento Area of specialization Educational Psychology, Development
e Aconselhamento
and Counseling
Área de especialização em Psicologia das Organizações e do
Trabalho

Area of specialization Work and Organizational Psychology

A13. Estrutura curricular
Mapa I - 1ª Fase do ciclo de estudos integrado em Psicologia.
A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
A13.1. Study Cycle:
Psychology
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
1ª Fase do ciclo de estudos integrado em Psicologia.
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
1st phase of the integrated cycle in Psychology.

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
Áreas afins/Related Areas

AA

12

32

Metodologia/Methodology

ME

24

32

Psicologia/Psychology

PSI

112

32

Opção/Option

OP

0

32

148

128

(4 Item s)

Mapa I - 2º Fase Ciclo Estudos Integrado Psicologia- sub-área Interv. Cognitivo-Comp. Pert.
Psic. e da Saude
A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
A13.1. Study Cycle:
Psychology
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2º Fase Ciclo Estudos Integrado Psicologia- sub-área Interv. Cognitivo-Comp. Pert. Psic. e da Saude
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
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2nd Phase of the integrated cycle of studies in Psychology - ICCPPS

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
Psicologia/Psychology

PSI

82

38

Áreas Afins/Related areas

AA

0

6

Metodologia/Methodology

MET

0

4

Opção/Option.

OP

0

12

82

60

(4 Item s)

Mapa I - 2.ªFase do ce integrado em Psic-esp. em Psic. C. S.;subarea de esp.:Psicop. e
Psicoter. Dinâmicas
A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
A13.1. Study Cycle:
Psychology
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2.ªFase do ce integrado em Psic-esp. em Psic. C. S.;subarea de esp.:Psicop. e Psicoter. Dinâmicas
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
2nd Phase of the integrated cs in Psych.- sp. C. Psych. and H.;Psychopath. and Dynamic Psychother.

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
Psicologia/Psychology

PSI

100

20

Áreas Afins/Related areas

AA

0

6

Metodologia/Methodology

ME

0

4

Opção/Option

OP

0

20

100

50

(4 Item s)

Mapa I - 2.ª Fase do ce integrado em Psicologia - esp. em Psic.C. e da S.; subárea esp.:
Psicologia Forense
A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
A13.1. Study Cycle:
Psychology
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
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A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2.ª Fase do ce integrado em Psicologia - esp. em Psic.C. e da S.; subárea esp.: Psicologia Forense
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
2nd Phase of the integrated cs in Psychology-spec. C.Psych. and H;subarea spec: Forensic Psychology

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
Psicologia/Psychology

PSI

100

20

Áreas Afins/Related areas

AA

0

6

Metodologia/Methodology

ME

0

4

Opção/Option

OP

0

20

100

50

(4 Item s)

Mapa I - 2.ª Fase do ce integrado em Psic.-espec. em P. C.e da S.;subarea de esp.:Sistémica,
Saúde e Família
A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
A13.1. Study Cycle:
Psychology
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2.ª Fase do ce integrado em Psic.-espec. em P. C.e da S.;subarea de esp.:Sistémica, Saúde e Família
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
2nd Phase of the integrated cs in Psych. - spec. C.Psych.and H.;spec.: Systemic, Health and Family

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
Psicologia/Psychology

PSI

100

20

Áreas Afins/Related areas

AA

0

6

Metodologia/Methodology

ME

0

4

Opção/Option

OP

0

20

100

50

(4 Item s)

Mapa I - 2.ª Fase do ce integrado em Psic. -espec.em P. C. e da S.; subárea espec:
Psicogerontologia Clínica
A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
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A13.1. Study Cycle:
Psychology
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2.ª Fase do ce integrado em Psic. -espec.em P. C. e da S.; subárea espec: Psicogerontologia Clínica
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
2nd Ph. of the integrated cs in Psych.-spec. C.P.and H.;subarea of speci.:Clinical Psychogerontology

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
Psicologia/Psychology

PSI

100

20

Áreas Afins/Related areas

AA

0

6

Metodologia/Methodology

ME

0

4

Opção/Option

OP

0

20

100

50

(4 Item s)

Mapa I - 2.ª Fase do ce integrado em Psicologia - esp. em Psic.da Educação, Desenvolvimento
e Aconselhamento
A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
A13.1. Study Cycle:
Psychology
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2.ª Fase do ce integrado em Psicologia - esp. em Psic.da Educação, Desenvolvimento e Aconselhamento
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
2nd Ph. of the integrated cs in Psychology - spec. Educational Psych., Development and Counseling

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
Psicologia/Psychology

PSI

96

16

Áreas Afins/Related areas

AA

0

6

Metodologia/Methodology

ME

0

4

Opção/Option

OP

0

20

96

46

(4 Item s)
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Mapa I - 2.ª Fase do ce integrado em Psicologia - Área de esp. em Psicologia das
Organizações e do Trabalho
A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
A13.1. Study Cycle:
Psychology
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2.ª Fase do ce integrado em Psicologia - Área de esp. em Psicologia das Organizações e do Trabalho
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
2nd Phase of the integrated cs in Psychology - Area of spec. Work and Organizational Psychology

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
Psicologia /Psychology

PSI

96

20

Metodologia/Methodology

ME

4

4

Áreas Afins/Related areas

AA

0

6

Opção/Option

OP

0

20

100

50

(4 Item s)

A14. Plano de estudos
Mapa II - 1.ª Fase do ciclo de estudos integrado em Psicologia - 1º e 2º Semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
A14.1. Study Cycle:
Psychology
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
1.ª Fase do ciclo de estudos integrado em Psicologia
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
1st Phase of the integrated cycle of studies in Psychology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º e 2º Semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st and 2nd Semesters
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A14.5. Plano de estudos / Study plan
Observações
/
ECTS
Observations
(5)

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Duração / Horas Trabalho /
Horas Contacto /
Scientific Area Duration Working Hours
Contact Hours (4)
(1)
(2)
(3)

Biologia e Genética /Biology and
Genetics

AA

Semestral /
162
Semester

82h -31h 30m (T); 31h
6
30m (PL); 19h (OT)

OBR

História da Psicologia / History of
Psychology

PSI

Semestral /
108
Semester

57h 30m - 19h 45m
(T); 19h 45m (PL); 18h 4
(OT)

OBR

Estatística / Statistics I

ME

Semestral /
162
Semester

82h -31h 30m (T); 31h
6
30m (PL); 19h (OT)

OBR

Psicologia do Desenvolvimento I
/Developmental Psychology I

PSI

Semestral /
108
Semester

57h 30m - 19h 45m
(T); 19h 45m (PL); 18h 4
(OT)

OBR

Psicologia Diferencial / Differential
Psychology

PSI

Semestral /
108
Semester

57h 30m - 19h 45m
(T); 19h 45m (PL); 18h 4
(OT)

OBR

Ciências Sociais / Social Sciences

AA

Semestral /
162
Semester

82h -31h 30m (T); 31h
6
30m (PL); 19h (OT)

OBR

Percepção e Atenção / Perception
and Attention

PSI

Semestral /
162
Semester

82h -31h 30m (T); 31h
6
30m (PL); 19h (OT)

OBR

Estatistica II / Statistics II

ME

Semestral /
162
Semester

82h -31h 30m (T); 31h
6
30m (PL); 19h (OT)

OBR

Psicologia do Desenvolvimento II /
Developmental Psychology II

PSI

Semestral /
108
Semester

57h 30m - 19h 45m
(T); 19h 45m (PL); 18h 4
(OT)

OBR

Psicofisiologia/ Psychophysiology

PSI

Semestral /
162
Semester

82h -31h 30m (T); 31h
6
30m (PL); 19h (OT)

OBR

Epistemologia e Ética em Psicologia /
Epistemology and Ethics in
PSI
Psychology

Semestral /
108
Semester

57h 30m - 19h 45m
(T); 19h 45m (PL); 18h 4
(OT)

OBR

Opção I /OptionI

Semestral /
108
Semester

57h 30m - 19h 45m
(T); 19h 45m (PL); 18h 4
(OT)

OP

OP

(12 Item s)

Mapa II - 1.ª Fase do ciclo de estudos integrado em Psicologia - 3º e 4º Semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
A14.1. Study Cycle:
Psychology
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
1.ª Fase do ciclo de estudos integrado em Psicologia
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
1 st Phase of the integrated cycle of studies in Psychology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
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3º e 4º Semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3th and 4th Semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Área Científica / Duração / Horas Trabalho /
Unidades Curriculares / Curricular
Horas Contacto /
Scientific Area Duration Working Hours
Units
Contact Hours (4)
(1)
(2)
(3)

Observações
/
ECTS
Observations
(5)

Aprendizagem e Memória / Learning
and Memory

PSI

Semestral /
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h
(OT)

6

OBR

Raciocínio e Linguagem / Reasoning
and Language

PSI

Semestral /
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
6
31h 30 (PL); 19h (OT)

OBR

Metodologia da Investigação em
Psicologia I / Research Methodology in ME
Psychology I

Semestral /
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h
(OT)

6

OBR

Psicopatologia I / Psychopathology I

PSI

Semestral /
108
Semester

57h 30m - 19h 45m
(T); 19h 45m (PL);
18h (OT)

4

OBR

Psicologia Social I / Social Psychology I PSI

Semestral /
108
Semester

57h 30m - 19h 45m
(T); 19h 45m (PL);
18h (OT)

4

OBR

Motivação e Emoção/ Motivation and
Emotion

PSI

Semestral /
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h
(OT)

6

OBR

Neuropsicologia / Neuropsychology

PSI

Semestral /
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h
(OT)

6

OBR

Metodologia da Investigação em
Psicologia II /Research Methodology in ME
Psychology I I

Semestral /
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h
(OT)

6

OBR

Psicopatologia II / Psychopathology II

PSI

Semestral /
108
Semester

57h 30m - 19h 45m
(T); 19h 45m (PL);
18h(OT)

4

OBR

Psicologia Social II / Social Psychology
PSI
II

Semestral /
108
Semester

57h 30m - 19h 45m
(T); 19h 45m (PL);
18h (OT)

4

OBR

Psicologia da Personalidade /
Psychology of Personality

PSI

Semestral /
108
Semester

57h 30m - 19h 45m
(T); 19h 45m (PL);
18h (OT)

4

OBR

OpçãoII/OptionII

OP

Semestral /
108
Semester

57h 30m - 19h 45m
(T); 19h 45m (PL);
18h (OT)

4

OP

(12 Item s)

Mapa II - 1.ª Fase do ciclo de estudos integrado em Psicologia - 5º e 6º Semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
A14.1. Study Cycle:
Psychology
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
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A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
1.ª Fase do ciclo de estudos integrado em Psicologia
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
1st Phase of the integrated cycle of studies in Psychology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º e 6º Semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th and 6th Semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Observações
Horas Contacto /
/
ECTS
Contact Hours (4)
Observations
(5)

Avaliação Psicológica I / Psychological
Assessment I

PSI

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OBR

Psicologia Clínica e da Saúde I / Clinical and
Health Psychology I

PSI

Semestral
/
108
Semester

57h 30 m - 19h 45m
(T); 19h 45m (PL); 4
18h (OT)

OBR

Psicologia das Organizações I / Organizational
PSI
Psychology I

Semestral
/
108
Semester

57h 30 m - 19h 45m
(T); 19h 45m (PL); 4
18h (OT)

OBR

Psicologia da Educação/ Educational
Psychology

PSI

Semestral
/
108
Semester

57h 30 m - 19h 45m
(T); 19h 45m (PL); 4
18h (OT)

OBR

Avaliação Psicológica II / Psychological
Assessment II

PSI

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OBR

Psicologia Clínica e da Saúde II / Clinical and
Health Psychology II

PSI

Semestral
/
108
Semester

57h 30 m - 19h 45m
(T); 19h 45m (PL); 4
18h (OT)

OBR

Psicologia das Organizações II / Organizational
PSI
Psychology II

Semestral
/
108
Semester

57h 30 m - 19h 45m
(T); 19h 45m (PL); 4
18h (OT)

OBR

Educação, Aconselhamento e Promoção do
Desenvolvimento / Education, Counseling and
Promotion of Development

PSI

Semestral
/
108
Semester

57h 30 m - 19h 45m
(T); 19h 45m (PL); 4
18h (OT)

OBR

Opção III/Option III

OP

Semestral
/
162
Semester

82h -31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OP

Opção IV/Option IV

OP

Semestral
/
162
Semester

82h -31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OP

Opção V/Option V

OP

Semestral
/
162
Semester

82h -31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OP

Opção VI/Option VI

OP

Semestral
/
162
Semester

82h -31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OP

(12 Item s)
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Mapa II - 2.ª Fase do CEIP-esp. em P.C.e da S.;subárea esp:Psicopa. e Psicoter. Dinâmicas - 2ª
Fase / 7º e 8º Semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
A14.1. Study Cycle:
Psychology
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2.ª Fase do CEIP-esp. em P.C.e da S.;subárea esp:Psicopa. e Psicoter. Dinâmicas
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
2nd Ph. integrated cs in Psych.-spec. C.P.. and H.; subarea spec.: Psychopath. and Dy. Psychoth.
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2ª Fase / 7º e 8º Semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Phase / 7th and 8th Semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Observações
Horas Contacto /
/
Contact Hours
ECTS
Observations
(4)
(5)

Instrumentos de Avaliação e Relatórios
Psicológicos / Assessment Instruments and
Psychological Reports

PSI

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OBR

Avaliação e Programas de Reabilitação em
Neuropsicologia / Assessment and Rehabilitation PSI
Programs in Neuropsychological

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4
(PL); 18h (OT)

OBR

Psicopatologia da Gravidez e do Bébé /
PSI
Psychopathology of the Pregnancy and the Baby

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4
(PL); 18h (OT)

OBR

Psicopatologia Infantil e Juvenil / Child and
Adolescent Psychopathology

PSI

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OBR

Toxicodependência e Comportamentos
Delinquentes / Drug Addiction and Antisocial
Behaviours

PSI

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4
(PL); 18h (OT)

OBR

Psicossomática / Psychosomatics

PSI

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4
(PL); 18h (OT)

OBR

Psicoterapias Dinâmicas I / Dynamic
Psychotherapies I

PSI

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OBR

Psicoterapias Dinâmicas II / Dynamic
Psychotherapies II

PSI

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OBR

Opção/Option

OP

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OP

Opção/Option

OP

Semestral
/
108

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4

OP
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Semester

(PL); 18h (OT)

Opção/Option

OP

Semestre
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OP

Opção/Option

OP

Semestre
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4
(PL); 18h (OT)

OP

(12 Item s)

Mapa II - 2.ª Fase do CEIP-espec. em P. C.e da S.;subarea de esp..:Sistémica, Saúde e Família 2ª Fase / 7º e 8º Semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
A14.1. Study Cycle:
Psychology
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2.ª Fase do CEIP-espec. em P. C.e da S.;subarea de esp..:Sistémica, Saúde e Família
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
2nd Ph. integrated cs in Psychology-spec. C. P. and H.;subarea spec.: Systemic, Health and Family
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2ª Fase / 7º e 8º Semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2sd Phase / 7th and 8th Semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Instrumentos de Avaliação e Relatórios
Psicológicos / Assessment Instruments and
Psychological Reports

PSI

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OBR

Avaliação e Programas de Reabilitação em
Neuropsicologia / Assessment and Rehabilitation PSI
Programs in Neuropsychological

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4
(PL); 18h (OT)

OBR

Modelos Sistémicos / Systemic Models

PSI

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OBR

Terapias Familiares I: Modelos Clássicos / Family
PSI
Therapies I: Classic Models

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4
(PL); 18h (OT)

OBR

Terapias Familiares II: Novos Desenvolvimentos /
PSI
Family Therapies II: Recent Developments

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4
(PL); 18h (OT)

OBR

Semestral
/
162

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6

Intervenção Sistémica I: Modelos / Sistemic
Intervention I: Models

PSI

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Observações
Horas Contacto /
/
Contact Hours
ECTS
Observations
(4)
(5)

OBR
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Semester

(OT)

Intervenção Sistémica II: Contextos de Aplicação
PSI
/ Systemic Intervention II: Application Contexts

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4
(PL); 18h (OT)

OBR

Intervenção Psicoterapêutica na Doença Crónica
/ Psychotherapeutic Intervention in Chronic
PSI
Medical Illness

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OBR

Opção/Option

OP

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OP

Opção/Option

OP

Semestral
/
104
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4
(PL); 18h (OT)

OP

Opção/Option

OP

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OP

Opção/Option

OP

Semestral
/
104
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4
(PL); 18h (OT)

OP

(12 Item s)

Mapa II - 2.ª Fase do CEIP..-Área de esp. P. C.e da S.;subarea de esp.:Psicogerontologia
Clínica - 2ª Fase / 7º e 8º Semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
A14.1. Study Cycle:
Psychology
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2.ª Fase do CEIP..-Área de esp. P. C.e da S.;subarea de esp.:Psicogerontologia Clínica
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
2nd Ph. ICE in Psychology - Area of spec. C. P, and H.;subarea of spec:Clinical Psychogerontology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2ª Fase / 7º e 8º Semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Phase / 7th and 8th Semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Observações
Horas Contacto /
/
Contact Hours
ECTS
Observations
(4)
(5)

Avaliação Neuropsicológica e Envelhecimento
Cognitivo/ Neuropsychological Assessment and PSI
Cognitive Aging

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

Avaliação e Programas de Reabilitação em
Neuropsicologia / Assessment and Rehabilitation PSI

Semestral
/
108

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4

OBR

OBR
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Programs in Neuropsychological

Semester

(PL); 18h (OT)

Biologia e Fisiologia do Envelhecimento / Biology
PSI
and Physiology of Aging

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4
(PL); 18h (OT)

OBR

Instrumentos de Avaliação e Relatórios
Psicológicos / Assessment Instruments and
Psychological Reports

PSI

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OBR

Intervenção Psicoterapêutica com Idosos/
Psychotherapeutic Intervention w ith Old Adults

PSI

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OBR

Intervenção Psicoterapêutica na Doença Crónica
/ Psychotherapeutic Intervention in Chronic
PSI
Medical Illness

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OBR

Opção/Option

OP

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OP

Opção/Option

OP

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4
(PL); 18h (OT)

OP

Opção/Option

OP

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OP

Opção/Option

OP

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4
(PL); 18h (OT)

OP

Questões Especiais de Intervenção na Idade
Adulta Avançada / Special Issues of Intervention PSI
in Old Age

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4
(PL); 18h (OT)

OBR

Questões Psicossociais do Envelhecimento/
Psychosocial Issues of Aging

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4
(PL); 18h (OT)

OBR

PSI

(12 Item s)

Mapa II - 2ª Fase do CEIP.- Área de esp. em P. C.e da S.; subarea de espec.:Interv. C.-C. nas P.
P.e S. - 2ª Fase - 7º e 8º Semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
A14.1. Study Cycle:
Psychology
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2ª Fase do CEIP.- Área de esp. em P. C.e da S.; subarea de espec.:Interv. C.-C. nas P. P.e S.
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
2. Ph.ICS -spec. C.P. and H.; subarea spec.n: C.-B. Interv.. in Psych.and Health Dis.
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2ª Fase - 7º e 8º Semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Phase / 7th and 8th Semesters
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A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

Observações
/
ECTS
Observations
(5)

Instrumentos de Avaliação e Relatórios Psicológicos /
Assessment Instruments and Psychological Reports

PSI

Semestral
/
162
Semester

82h-31h 30m
(T); 31h 30
6
(PL); 19 (OT)

OBR

Avaliação e Programas de Reabilitação em Neuropsicologia
/ Assessment and Rehabilitation Programs in
PSI
Neuropsychological

Semestral
/
108
Semester

57h- 30m (T);
19h45m(PL); 4
19h 45m (OT)

OBR

Terapias Cognitivo-Comportamentais em Adultos I /
Cognitive-Behavioural Therapies for Adults I

PSI

Semestral
/
162
Semester

82h-31h 30m
(T); 31h 30
6
(PL); 19 (OT)

OBR

Terapias Cognitivo-Comportamentais em Adultos I I /
Cognitive-Behavioural Therapies for Adults II

PSI

Semestral
/
162
Semester

82h-31h 30m
(T); 31h 30
6
(PL); 19 (OT)

OBR

Terapias Cognitivo-Comportamentais em Crianças e
Adolescentes I / Cognitive-Behavioural Therapies w ith
Children and Adolecents I

PSI

Semestral
/
162
Semester

82h-31h 30m
(T); 31h 30
6
(PL); 19 (OT)

Opção da
subarea/ Subarea option

Terapias Cognitivo-Comportamentais em Crianças e
Adolescentes II / Cognitive-Behavioural Therapies w ith
Children and Adolecents II

PSI

Semestral
/
162
Semester

82h-31h 30m
(T); 31h 30
6
(PL); 19 (OT)

Opção da
subarea/ Subarea option

Terapias Cognitivas/ Cognitive Therapies

PSI

Semestral
/
162
Semester

82h-31h 30m
(T); 31h 30
6
(PL); 19 (OT)

Opção da
subarea/ Subarea option

Terapias Cognitivo-Comportamentais nas Perturbações da
Personalidade / Cognitive-Behavioural Therapies for
PSI
Personality Disorders

Semestral
/
108
Semester

57h- 30m (T);
19h45m(PL); 4
19h 45m (OT)

Opção da
subarea/ Subarea option

Terapias Cognitivo-Comportamentais nas Perturbações
Alimentares / Cognitive-Behavioural Therapies in Eating
Disorders

PSI

Semestral
/
108
Semester

57h- 30m (T);
19h45m(PL); 4
19h 45m (OT)

Opção da
subarea/ Subarea option

Intervenção em Situações Traumáticas / Intervention in
Traumatic Situations

PSI

Semestral
/
108
Semester

57h- 30m (T);
19h45m(PL); 4
19h 45m (OT)

Opção da
subarea/ Subarea option

Intervenções Psicológicas em Problemas de Saúde /
Psychological Intervention in Health Problems

PSI

Semestral
/
162
Semester

82h-31h 30m
(T); 31h 30
6
(PL); 19 (OT)

Opção da
subarea/ Subarea option

Psicologia da Gravidez e da Maternidade / Psychology of
Pregnancy and Maternity

PSI

Semestral
/
108
Semester

57h- 30m (T);
19h45m(PL); 4
19h 45m (OT)

Opção da
subarea/ Subarea option

Psicopatologia Cognitivo-Desenvolvimental / CognitiveDevelopmental Psychopathology

PSI

Semestral
/
108
Semester

57h- 30m (T);
19h45m(PL); 4
19h 45m (OT)

Opção da
subarea/ Subarea option

A Perspectiva Evolucionária na Psicologia Clínica / The
Evolutionary Perspective in Clinical Psychology

PSI

Semestral
/
108
Semester

57h- 30m (T);
19h45m(PL); 4
19h 45m (OT)

Opção da
subarea/ Subarea option

O Mindfulness na Psicologia Clínica / Mindfulness in Clinical
PSI
Psychology

Semestral
/
108
Semester

57h- 30m (T);
19h45m(PL); 4
19h 45m (OT)

Opção da
subarea/ Subarea option

Intervenções Cognitivo-Comportamentais no
Comportamento Anti-Social / Cognitive-Behavioural
Interventions in Anti-Social Behaviour

PSI

Semestral
/
108
Semester

57h- 30m (T);
19h45m(PL); 4
19h 45m (OT)

Opção da
subarea/ Subarea option

Intervenções Cognitivo-Comportamentais em Contextos
Específicos da Infância e da Adolescência / CognitivePSI
Behavioural Interventions in Specific Contexts of Childhood
and Adolescence

Semestral
/
108
Semester

57h- 30m (T);
19h45m(PL); 4
19h 45m (OT)

Opção da
subarea/ Subarea option

Opção/Option

OP

Semestral
/
162
Semester

82h-31h 30m
(T); 31h 30
6
(PL); 19 (OT)

OP

Opção/Option

OP

Semestral
/
162

82h-31h 30m
(T); 31h 30
6

OP
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Semester

(PL); 19 (OT)

(19 Item s)

Mapa II - 2.ª Fase do CEIP- espec.em P. Clínica e da Saúde; subarea de especialização:
Psicologia Forense - 2ª Fase / 7º e 8º Semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
A14.1. Study Cycle:
Psychology
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2.ª Fase do CEIP- espec.em P. Clínica e da Saúde; subarea de especialização: Psicologia Forense
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
2nd Ph.of the ICSP- spec. Clinical Psycho.and Health; subarea specialization: Forensic Psychology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2ª Fase / 7º e 8º Semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Phase / 7th and 8th Semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Observações
Horas Contacto /
/
Contact Hours
ECTS
Observations
(4)
(5)

Instrumentos de Avaliação e Relatórios
Psicológicos / Assessment Instruments and
Psychological Reports

PSI

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OBR

Psicologia Forense/Forensic Psychology

PSI

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OBR

Questões Especiais na Psicologia
Forense/Special Issues in Forensic Psychology

PSI

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4
(PL); 18h (OT)

OBR

Temas de Direito na Psicologia Forense/Themes
PSI
of Law in Forensic Psychology

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4
(PL); 18h (OT)

OBR

Modelos Sistémicos/Systemic Models

PSI

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OBR

Intervenção Sistémica I:Modelos/Systemic
Intervention I: Models

PSI

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OBR

Terapias Familiares II: Novos
Desenvolvimentos/Family Therapies II: Recent
Developments

PSI

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4
(PL); 18h (OT)

OBR

Opção/Option

OP

Semestral
/
162

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6

OP.
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Semester

(OT)

Opção/Option

OP

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4
(PL); 18h (OT)

OP

Opção/Option

OP

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m (T);
31h 30m (PL); 19h 6
(OT)

OP

Opção/Option

OP

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4
(PL); 18h (OT)

OP

Avaliação e Programas de Reabilitação em
Neuropsicologia / Assessment and Rehabilitation PSI
Programs in Neuropsychological

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h 45m 4
(PL); 18h (OT)

OBR

(12 Item s)

Mapa II - 2.ª Fase do CEIP- esp. em Educação, Desenvolvimento e Aconselhamento - 2ª Fase /
7º e 8º Semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
A14.1. Study Cycle:
Psychology
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2.ª Fase do CEIP- esp. em Educação, Desenvolvimento e Aconselhamento
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
2nd Ph. of the ICSP - sp. in Area - Educational Psychology, Development and Counseling
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2ª Fase / 7º e 8º Semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Phase / 7th and 8th Semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Área
Duração
Unidades Curriculares / Curricular Científica / /
Units
Scientific Duration
Area (1)
(2)
Consulta Psicológica e Sistemas de
Desenvolvimento/Counseling
Psychology and Developmental
Systems
Desenvolvimento e Intervenção na
Infância e na
Adolescência/Development and
Intervention in Childhood and
Adolescence

PSI

PSI

Instrumentos de Avaliação e
Relatórios Psicológicos / Assessment PSI

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

ECTS Observações / Observations (5)

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h
30m (T); 31h
6
30m (PL); 19h
(OT)

OBR

Semestral
162
/
Semester

82h - 31h
30m (T); 31h 6
30m (PL); 19h
(OT)

OBR

Semestral
/
162

82h - 31h
30m (T); 31h
6
30m (PL); 19h

OBR
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Instruments and Psychological Reports

Semester

(OT)

Intervenção em Necessidades
Educativas Especiais/Intervention in
Educational Special Needs

PSI

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h
30m (T); 31h
6
30m (PL); 19h
(OT)

OBR

Modelos e Teorias do Comportamento
Vocacional/Models and Theories of
PSI
Vocational Behaviour

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h
30m (T); 31h
6
30m (PL); 19h
(OT)

OBR

Temas de Avaliação
Psicológica/Themes of Psychological
Assessment

PSI

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h
30m (T); 31h
6
30m (PL); 19h
(OT)

OBR

PSI

Semestral
/
108
Semester

57h 30m 19h 45m (T);
4
19h 45m (PL);
18h (OT)

uc obrigatória para a vertente 1 e
opcional para as restantes vertentes/
UC compulsory for branch 1 and
optional for the other branches

Aconselhamento e TIC/Counseling and
PSI
ICT

Semestral
/
108
Semester

57h 30m 19h 45m (T);
4
19h 45m (PL);
18h (OT)

UC obrigatória para a vertente 1 e
opcional para as restantes vertentes/
UC compulsory for branch 1 and
optional for the other branches

Programas Psicoeducativos/
Psychoeducational Programs

PSI

Semestral
/
108
Semester

57h 30m 19h 45m (T);
4
19h 45m (PL);
18h (OT)

UC obrigatória para a vertente 2 e
opcional para as restantes vertentes/
UC compulsory for branch 2 and
optional for the other branches

PSI

Semestral
/
108
Semester

57h 30m 19h 45m (T);
4
19h 45m (PL);
18h (OT)

UC obrigatória para a vertente 2 e
opcional para as restantes vertentes/
UC compulsory for branch 2 and
optional for the other branches

Diagonóstico Operatório e
Aprendizagem Escolares/ Operational PSI
Diagnosis and Learning

Semestral
/
108
Semester

57h 30m 19h 45m (T);
4
19h 45m (PL);
18h (OT)

UC obrigatória para a vertente 3 e
opcional para as restantes vertentes/
UC compulsory for branch 3 and
optional for the other branches

Problemas de Desenvolvimento na
Infância e na Adolescência/ Childhood
PSI
and Adolescence Development
Disorders

Semestral
/
108
Semester

57h 30m 19h 45m (T);
4
19h 45m (PL);
18h (OT)

UC obrigatória para a vertente 3 e
opcional para as restantes vertentes/
UC compulsory for branch 3 and
optional for the other branches

Questões Psicossociais do
Envelhecimento/ Psychosocial Issues
in Aging

PSI

Semestral
/
108
Semester

57h 30m 19h 45m (T);
4
19h 45m (PL);
18h (OT)

UC obrigatória para a vertente 4 e
opcional para as restantes vertentes/
UC compulsory for branch 4 and
optional for the other branches

PSI

Semestral
/
108
Semester

57h 30m 19h 45m (T);
4
19h 45m (PL);
18h (OT)

UC obrigatória para a vertente 4 e
opcional para as restantes vertentes/
UC compulsory for branch 4 and
optional for the other branches

OP

Semestral
/
108
Semester

57h 30m 19h 45m (T);
4
19h 45m (PL);
18h (OT)

OP.

OP

Semestral
/
108
Semester

57h 30m 19h 45m (T);
4
19h 45m (PL);
18h (OT)

OP

Aconselhamento, Relação e
Comunicação Humana/Counseling,
Human Relations and Communication

Promoção da Saúde e Prevenção de
Comportamentos de Risco/ Health
Promotion and Risk Behaviour
Prevention

Psicologia Positiva e Bem-estar/
Positive Psychology and Well-being

Opção/Option

Opção/Option
(16 Item s)

Mapa II - 2.ª Fase CEMP - Área de especialização em Psicologia das Organizações e do
Trabalho - 2ª Fase / 7º e 8º Semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
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A14.1. Study Cycle:
Psychology
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2.ª Fase CEMP - Área de especialização em Psicologia das Organizações e do Trabalho
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
2nd Phase of the ICSP- Area of specialization Work and Organizational Psychology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2ª Fase / 7º e 8º Semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Phase / 7th and 8th Semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

PSI

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h
4
45m (PL); 18h
(OT)

OBR

PSI

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h
4
45m (PL); 18h
(OT)

OBR

Estruturas e Processos Organizacionais: Modelos
Conceptuais, Avaliação e Diagnóstico/ Organizational
PSI
Structure and Processes: Conceptual Models, Assessment
and Diagnostic

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h
4
45m (PL); 18h
(OT)

OBR

Fundamentos de Psicologia dos Recursos Humanos /
Fundamentals of Human Resource Psychology

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h
4
45m (PL); 18h
(OT)

OBR

57h 30m - 19h
45m (T); 19h
4
45m (PL); 18h
(OT)

OBR

PSI

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h
4
45m (PL); 18h
(OT)

OBR

PSI

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h
4
45m (PL); 18h
(OT)

OBR

Investigação e Análise Multivariada em Psicologia das
Organizações, do Trabalho e dos Recursos Humanos/
ME
Research and Multivariate Analysis in Work, Organizational
and Personnel Psychology

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h
4
45m (PL); 18h
(OT)

OBR

Intervenção Psicológica no Desenvolvimento de Recursos
Humanos / Psychological Intervention in Human Resource
Development

Semestral
/
108
Semester

Unidades Curriculares / Curricular Units

Formação Avançada em Psicologia do Trabalho /
Advanced Course in Work Psychology
Psicologia das Organizações e Comportamento
Organizacional: Perspectivas Teóricas / Organizational
Psychology and Organizational Behaviour: Theoretical
Perspectives

Avaliação Psicológica em Gestão de Recursos Humanos/
Psychological Assessment in Human Resource
Management
Intervenção em Psicologia do Trabalho / Intervention in
Work Psychology
IIntervenção nas Organizações: Mudanças e
Desenvolvimento Organizacional/ Intervention in
Organizations: Organizational Change and Development

PSI

PSI

PSI

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Semestral
/
108
Semester

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

Observações
/
ECTS
Observations
(5)

57h 30m - 19h
45m (T); 19h
4
45m (PL); 18h

OBR
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(OT)
PSI

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h
4
45m (PL); 18h
(OT)

OBR

Opção/Option

OP

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h
4
45m (PL); 18h
(OT)

OP

Opção/Option

OP

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m
(T); 31h 30m 6
(PL); 19h (OT)

OP.

Opção/Option

OP

Semestral
/
108
Semester

57h 30m - 19h
45m (T); 19h
4
45m (PL); 18h
(OT)

OP

Opção/Option

OP

Semestral
/
162
Semester

82h - 31h 30m
(T); 31h 30m 6
(PL); 19h (OT)

OP

Técnicas de Intervenção e Avaliação Organizacional/
Intervention Techniques and Organizational Assessment

(14 Item s)

Mapa II - 2.ª Fase do CEIP - Todas as áreas de esp., excepto Psicologia das Organizações e do
Trabalho - 2ª Fase / 9º e 10º Semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
A14.1. Study Cycle:
Psychology
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2.ª Fase do CEIP - Todas as áreas de esp., excepto Psicologia das Organizações e do Trabalho
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
2nd Phase of the ICSP- All areas of expertise, except Work and Organizational Psychology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2ª Fase / 9º e 10º Semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Phase / 9th and 10th Semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Observações
Área Científica /
Horas Trabalho / Horas Contacto /
Unidades Curriculares / Curricular
Duração /
/
Scientific Area
Working Hours Contact Hours
ECTS
Units
Duration (2)
Observations
(1)
(3)
(4)
(5)
Estágio/ Internship

PSI

Anual/Annual 810

98 h15 m(OT)

30

OBR

Seminários de Investigação/ Tese de
Mestrado/ Research Seminar or
Dissertation

PSI

Anual/Annual 810

40 a 80 h(S);83h
(OT)

30

OBR

(2 Item s)
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Mapa II - 2.ª Fase do CEIP - Área de especialização em Psicologia das Organizações e do
Trabalho - 2ª Fase / 9º e 10º Semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
A14.1. Study Cycle:
Psychology
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2.ª Fase do CEIP - Área de especialização em Psicologia das Organizações e do Trabalho
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
2nd Phase of the iICSP- specialization in Work and Organizational Psychology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2ª Fase / 9º e 10º Semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nsd Phase / 9th e 10th Semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

Observações
/
ECTS
Observations
(5)

Semestral/Semester 810

98 h15 m(OT)

30

OBR

Semestral/Semester 810

40 a 80
h(S);83h (OT)

30

OBR

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Duração /
Scientific Area
Duration (2)
(1)

Estágio/ Internship

PSI

Seminários de Investigação/ Tese de
Mestrado/ Research Seminar or
PSI
Dissertation

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

(2 Item s)

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:
Diurno
A15.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>
A15.1. If other, specify:
<no answer>
A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)
Maria Cristina Cruz Sousa Portocarrero Canavarro
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A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço
A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço
Mapa III - Protocolos de Cooperação
Mapa III - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._PROTOCOLOS-A17.MAPA III2.pdf
Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes
A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando
a adequação dos recursos disponíveis.
A17.2._Mapa de distribuição de estudantes - Guião A17.2.pdf

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes
no período de estágio e/ou formação em serviço.
A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos
estágios e períodos de formação em serviço.
A FPCE possui um conjunto de docentes particularmente habilitado (muitos com certificação externa) e
experiente. Referem-se os seguintes docentes, pertencentes a todas as áreas/subáreas de especialidade no
âmbito das quais decorrem estágios: Ana Almeida; Ana Figueira; Ana Paula Relvas; Carla Carvalho; Daniel
Rijo; Isabel Alberto; Eduardo Sá; José Pinto Gouveia; José Tomas da Silva; Leonor Andrade; Luísa Lima;
Marcelino Pereira; Margarida Pedroso Lima; M. Cristina Canavarro; Cristina Albuquerque; Maria da Luz Vale
Dias; M. Céu Salvador; M. Graciete N. Borges; M. João Seabra Santos; M. Jorge Ferro; M. Madalena Carvalho;
M. Paula Paixão: M. São João Breda; M. Teresa Sousa Machado; Mário Simões; Teresa Rebelo; Pedro Urbano;
Rui Paixão
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training
periods.
FPCE has a subset of its academic staff who are especially qualified (many with external forms of certification)
and highly experienced. We mention the following, pertaining to all areas/subareas of specialty within which inservice training periods take place: Ana Almeida; Ana Figueira; Ana Paula Relvas; Carla Carvalho; Daniel Rijo;
Isabel Alberto; Eduardo Sá; José Pinto Gouveia; José Tomas da Silva; Leonor Andrade; Luísa Lima; Marcelino
Pereira; Margarida Pedroso Lima; M. Cristina Canavarro; Cristina Albuquerque; Maria da Luz Vale Dias; M.
Céu Salvador; M. Graciete N. Borges; M. João Seabra Santos; M. Jorge Ferro; M. Madalena Carvalho; M. Paula
Paixão: M. São João Breda; M. Teresa Sousa Machado; Mário Simões; Teresa Rebelo; Pedro Urbano; Rui
Paixão

A17.4. Orientadores cooperantes
A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).
A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.
A17.4.1._Normas de estágio_17.4.1..pdf
Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).
Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de
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professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher
training study cycles)

Nom e / Nam e

Instituição ou
estabelecim ento a
que pertence /
Institution

Categoria
Habilitação Profissional /
Profissional /
Professional
Professional
Qualifications
Title

Nº de anos de
serviço / No
of w orking
years

ÁREA DE ESPECIALIDADE : PSICOLOGIA
CLINICA E SAUDE: SUBAREA ICCPSS

-

--

-

0

Ligia Fonseca

Cent.Hosp. Univ. de
Coimbra/CHUC

Técnico
Superior de
Saúde

Lic.(Pré-Bol) Psicologia e
Mestrado

25

MargaridaRobalo

CHUC

Técnico
Superior de
Saúde

Lic.(Pré-Bol) Psicologia

24

Luisa Simão

CHUC

Técnico
Superior de
Saúde

Lic. (Pré-Bol) Psicologia

23

Vanda Clemente

CHUC

Técnico
Superior de
Saúde

Lic.(Pré-Bol) Psicologia e
Mestrado

23

Fernanda Duarte

CHUC

TécnicoSuperior Lic.(Pré-Bol) Psicologia e
de Saúde
Mestrado

22

Conceição Dixe

Técnico
Centro Educativo dos Superior de
Olivais - DGRS -MJ
Reinserção
Social

Lic. (Pré-Bol) Psicologia

20

Ana Melo

Serviços de Acção
Social da UC - Cons.
Psicologia

Psicóloga

Lic. (Pré-Bol) Psicologia e
Mestrado

12

Marta Luisa Dias

EPIS-Rede Mediadores
Psicóloga
para Sucesso Escolar

Lic. (Pré-Bol) Psicologia e
Mestrado

7

Fernando Pocinho

CHUC

Técnico
Superior de
Saúde

Lic. (Pré-Bol) Psicologia

25

Vera Mª de Sá Raposo

CHUC

Técnico
Superior de
Saúde

Lic. (Pré-Bol) Psicologia e
Mestrado

14

ÁREA DE ESPECIALIDADE:PSICOLOGIA
CLINICA E SAUDE: SUB ÁREA :
PSIOCOTERAPIAS DINÂMICAS

-

-

-

0

Ana Garret

Hospital Rovisco Pais

Técnica
Superior

Mestrado Integrado em
Psicologia

2

Alexandra Pedruco

Hospital
Pediátrico/CHUC

Técnica
Superior de
Saúde

Lic. (Pré-Bol) Psicologia e
Doutoramento

8

Isabel Keating

Centro de Prestação
de Serviços à
Comunidade/FPCEUC

Técnica
Superior

Lic. (Pré-Bol) Psicologia

29

Rui Paixão

Centro de Prestação
de Serviços à
Comunidade/FPCEUC

Professor
Associado da
FPCE

Lic. (Pré-Bol) Psicologia e
Doutoramento

29

Inês Carecho

Centro de Prestação
de Serviços à
Comunidade/FPCEUC

Psicóloga

Mestrado Integrado em
Psicologia

4

Rita Pinheiro

Maternidade Bissaya
Barreto/CHUC

Técnica
Superior

Lic. (Pré-Bol) Psicologia

24

Eduardo Sá

Centro de Prestação
de Serviços à
Comunidade/FPCEUC

Professor
Lic. (Pré-Bol) Psicologia e
Auxiliar da FPCE Doutoramento

24

-

0

ÁREA DE ESPECIALIDADE:PSICOLOGIA
CLINICA E SAUDE: SUB ÁREA :PSICOTERAPIA SISTEMICA E FAMILIAR

-
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Centro de Saúde
Técnico
Fernão de
Superior de
Magalhães/ARSCentro Saúde

Lic. (Pré-Bol) Psicologia

10

Tiago Caldeira Paredes

Liga Portuguesa
Contra o Cancro Núcleo Regional do
Centro

Técnico
Superior de
Psicologia

Lic.( Pré-Bol) Psicologia

8

Mª da Piedade Leão

Instituto Porttugês de Técnico
Oncologia de Coimbra, Superior de
EPE
Saúde

Mestrado Integrado em
Psicologia

1

Anabela Pontifice Fazendeiro

Assistente
Hospital Pediátrico de
Principal de
Coimbra/CHUC
Saude

Lic. (Pré-Bol) Psicologia e
Terapeuta familiar

22

Luisa Maria Simão

Técnica
Hospital Pediátrico de
Superior de
Coimbra/CHUC
Saúde

Lic. (Pré-Bol) Psicologia, PósGraduada em Psicologia da 23
Saúde

João Carlos Santana Lopes

Hospital
Pediátrico/CHUC

Assistente
Principal de
Saúde

Lic. (pré-Bol) Psicologia e
Mestrado

Maria Madalena Carvalho

Centro de Prestação
de Serviços à
Comunidade/FPCEUC

Professora
Auxiliar da
FPCE-UC

Lic.. (Pré-Bol), Doutoramento
em psicologia Clínica e
24
Terapeuta Familiar

Inês Coutinho

Centro Integardo de
Apoio familiar de
Coimbra (CEIFAC)

Técnica
Superior de
Psicologia

Lic. (Pré-Bol) Psicologia

7

Dalila Salvador

Fundação
Assistência,
Desenvolvimento e
F.P.

Técnica
Superior de
Psicologia

Lic. (Pré-Bol) Psicologia

22

Ana Azeiteiro

Técnica
Fundação Bissaya
Superior de
Barreto - Casa do Pai
Psicologia

Marta Susana Jorge Durão

Hospital
Pediátrico/CHUC

Técnica
Superior -área
de Psicologia

Lic. (Pré - Bolonha) e
Mestrado

12

Sara Rosado

Instituto Nacional de
Emergência Médica
(INEM)

Técnica
Superior de
Psicologia

Lic. (Pré - Bolonha)
Psicologia

9

Filipa Nobre

Lar de São Martinho

Psicóloga

Lic. (Pré-Bol) Psicologia

13

Teresa Serra

Medicina Física e de
Reabilitação - HUC

Psicóloga

Lic. (Pré-Bol) Psicologia

15

-

-

0

Rossana Chipalavela e Tchlissila Simões

Hospital Pediátrico do (Médica) e
Lubango
Psicóloga

Licenciatura em Medicina),
Mestrado Integrado em
Psicologia e Doutoranda em
Psicologia

3

Luísa Ferreira e Tchillissila Simões

Maternidade do
Lubango

(Médica) e
Psicóloga

(Licenciatura em Medicina),
Mestrado Integrado em
Psicologia e Doutoranda em
Psicologia

3

Hilário e Tchilissila Simões

CLINUS (Clínica de
Senhoras)

(Médico) e
Psicóloga

(Licenciatura em Medicina),
Mestrado Integrado em
Psicologia e Doutoranda em
Psicologia

3

Idalina Tchiw ala

Hospital Militar do
Lubango

Psicóloga

Licenciatura em Psicologia

7

Maria João Chipalavela

Lar de Idosos do
Lubango

Psicóloga

Licenciatura em Psicologia

8

Irmãs Hospitaleiras

(Enfermeira)
Psicóloga

(Licenciatura em
Enfermagem),Mestrado
Integrado em Psicologia e

ÁREA DE ESPECIALIDADE:PSICOLOGIA
CLINICA E SAUDE: SUB ÁREA :PSICOTERAPIA SISTÈMICA E FAMILIAR/UPRA

Irmã Margarida e Tchilissila Simões

23

Lic. (Pré Bolonha) Psicologia 10

3
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Doutoranda em Psicologia
Leonel Hamilton

Colégio 1, 2, 3

Psicólogo

Licenciatura em Psicologia

5

João Caratão

Hospital Central de
Benguela

Psicólogo

Licenciatura em Psicologia

8

ÁREA DE ESPECIALIDADE:PSICOLOGIA
CLINICA E SAUDE: SUB ÁREA
:PSICOGERONTOLOGIA CLINICA

-

-

-

0

Carina Pereira

Assoc .Fernão
Mendes Pinto

Psicóloga

Licenciatura (Pré-Bol)
Psicologia

10

Cristina Cunha

Fundação Bissaya
Barreto- Centro
Geriatrico Viegas
Nascimento

Psicóloga

Licenciatura (Pré-Bol)
Psicologia

25

Lúcia Carvalheiro

Liga dos Combatentes Psicóloga

Licenciatura (Pré-Bol)
Psicologia e Mestrado

8

Fernanda Duarte

Hospital Sobral
Cid/CHUC

Técnico
Superior de
Saúde

Licenciatura (pré-Bol)
Psicologia e Mestrado

22

Ana Catarina Cunha

Consulta
Neurologia/CHUC

Técnico
Superior de
saúde

Licenciatura (Pré-Bol)
Psicologia, Doutoranda em
Neuropsicologia

6

--

---

0

Devido a este quadro apenas admitir 50 linhas
os restantes orientadores cooperantes
-encontram-se inseridos no mapa protocolos de
estágios

Pergunta A18 e A19
A18. Observações:
1) Na secção A13 -Estrutura Curricular- bem como no Ponto 10 -Proposta de reestruturação do curso- alerta-se
para que não são apresentadas as FUCs de todas as uc de opção contempladas no despacho de adequação do
MIP e na Proposta de reestruturação efetuada pelo facto da decisão de abertura de uc de opção ser realizada
anualmente, sob proposta ao Conselho Científico. As fichas de uc apresentadas no plano atual são as que no
presente ano letivo se encontram em funcionamento e as apresentadas na Proposta de reestruturação, são
aquelas que se prevê que funcionem, por se adequarem melhor ao plano estratégico do MIP.
2) Na secção A17- Estágios e Períodos de Formação em Serviço- deve ser tido em conta que no ponto A17.4.2Orientadores cooperantes - no caso particular de alguns estágios enquadrados no protocolo com a UPRA,
devido à recente entrada do psicólogo nalguns contextos profissionais Angolanos, este não possui a autonomia
necessária à orientação de estágios, sendo também indicado um outro profissional. No ponto 17.4.2., atendendo
à especificidade da Área de Psicologia das Organizações, Trabalho e Recursos Humanos e à mais-valia que
representa a integração dos estagiários em empresas, a FPCE UC aceita que, em casos pontuais, o orientador
cooperante seja Psicólogo.
3) Na estrutura curricular do curso, e porque a plataforma não admite intervalos, colocámos os valores
máximos nos quadros das diversas opções, sendo a soma nesses quadros superior aos créditos optativos que
é necessário realizar
4) No ponto 4- Pessoal docente e não docente- foram introduzidas fichas de docentes que no ano letivo de 20112012 não estão a exercer funções docentes (devido a licença sabática ou situações similares) mas que têm
responsabilidade por uc que serão lecionadas futuramente, ou se encontram a orientar teses de MI que ainda
não foram concluídas. As cargas horárias superiores a 9 horas são justificadas pelo facto de haver alguns
docentes em licença sabática ou dispensa de serviço docente.
5) No ponto 7.2.3- Outras publicações relevantes- o critério de seleção das publicações apresentadas prendese com livros ou manuais de autoria de docentes do MIP com relevância científica e didática para o CE em
apreciação.
6) No Ponto 10 -Proposta de reestruturação do curso- ao confrontar o plano curricular atualmente em vigor com
a proposta de reestruturação efetuada, a existência de FUCs exatamente com a mesma designação e o mesmo
programa, mas que são apresentadas como novas uc justifica-se pela mudança de tipologia de aulas ou o nº de
ECTS.
Os dados relativos aos pontos 5.1.e 7.1.1 devem ser lidos com cuidado. As plataformas de gestão académica
da Universidade de Coimbra encontram-se em período de profunda reestruturação, havendo severas
limitações à disponibilização de dados atualizados.
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No que diz respeito aos orientadores cooperantes dos 49 inseridos existem mais 62 orientadores cooperantes,
teríamos colocado essa informação se o mapa V o tivesse permitido.
A18. Observations:
1) In section A13 -Curriculum Structure- as well as in Point 10 -Proposed course restructuring- it should be
noted that not all CUFs (Curricular Unit Files) are presented for all optional course units (CUs) considered in the
MIP accreditation and the proposed restructuring owing to the fact that the decision to provide optional CUs is
made annually, by proposal to the Scientific Council. The CUFs presented in the current plan are the ones that
are in effect during the current academic year and those presented in the Proposed restructuring, which are
those that are anticipated to work, as they better suit the MIP’s strategic plan.
2) In section A17- Internships and Periods of In-service Training- the following aspect must be considered:
A17.4.2- Co-supervisors - In the particular case of some internships included in the protocol with UPRA, owing
to the psychologist’s recent entry into some Angolan professional contexts, he or she does not have the
necessary autonomy to supervise interns, so another professional is also appointed. A17.4.2. Attending to the
specific nature of the Work, Organizational and Personnel Psychology Area, and to the added value played by
the integration of the interns in companies, the FPCE accepts that, in specific cases, the external supervisor is
not a psychologist.
3) In the curricular structure of the master course, since the platform does not admit recesses, we introduced
the maximum values in the tables of concerning the options, being the sum in those tables higher than the
number of optional credits that must done.
4) In point 4- Teaching and non-teaching staff- information files were introduced for lecturers who are not
performing teaching duties in the 2011-2012 academic year (due to sabbatical leaves or similar situations) but
who are responsible for CUs which will be taught in the future, or who are supervising MI theses that have not
yet been finished. The teaching workloads higher than 9 hours are justified by the fact that some members of
the academic staff are on a sabbatical leave or a leave from teaching duties.
5) In point 7.2.3- Other relevant publications- the criteria for selecting presented publications is linked to books
or manuals written by MIP lecturers, which are scientifically and didactically relevant for the CS under
consideration.
6) In point 10 -Proposed course restructuring- comparing the current curriculum with the proposed restructuring
carried out, there are CUFs with exactly the same name and the same programme, but they are presented as
new CU because of a change in the typology of classes or number of ECTS.
The data are provisional and must be read with caution. The academic management platforms of the University
of Coimbra are currently in a period of deep restructuring and this fact puts severe limitations to the provision of
updated data.
Concerning the external supervisors, we have more 62 superviosrs than the number that was inserted in map
V.
A19. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?
Não

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
A formação completa e integrada em Psicologia visa preparar os estudantes para o exercício da Psicologia
numa das suas áreas de especialização, bem como para prosseguimento de estudos(3.º ciclo), dotando-os dos
conhecimentos científicos (conhecimento acumulado na literatura científica da Psicologia e partilhada na
comunidade de investigadores, professores e profissionais), das competências técnicas (conjunto integrado de
conhecimentos e capacidades, através dos quais os problemas colocados na prática profissional podem ser
resolvidos) e das competências de investigação (conjunto integrado de conhecimentos e capacidades
necessários à conceção e realização de investigações), indispensáveis às exigências profissionais do
exercício da Psicologia, habilitando os estudantes para a realização do estágio profissional à Ordem dos
Psicólogos Portugueses.
1.1. Study cycle's generic objectives.
A complete and integrated training in Psychology aims to prepare students to exercise Psychology in one of its
areas of expertise, as well as to continue studies (3rd cycle), providing them with scientific knowledge
(knowledge accrued in the Psychology scientific literature and shared in the community of researchers,
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lecturers and professionals), technical competences (integrated set of knowledge and skills, which enable
problems that surface during professional practice to be solved) and research competences (integrated set of
knowledge and skills needed to design and carry out research). All of these are essential to the professional
demands of Psychology practice, equipping the students for the professional internship of the Ordem dos
Psicólogos Portugueses (Portuguese Psychologists Association).
1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
A UC tem como missão o desenvolvimento e aplicação de investigação e conhecimento científico, bem como o
seu ensino, difusão, valorização económica e intercâmbio com outras instituições congéneres nacionais e
estrangeiras, numa perspetiva de aprendizagem contínua ao longo da vida. Em consonância, a FPCE UC
assume como missão a produção, aplicação e intercâmbio de conhecimento científico na sua área de saber
específica (através da realização de investigação fundamental e aplicada, ensino, intervenção na comunidade e
articulação com outras instituições) e a promoção de uma formação de qualidade que favoreça a posterior
inserção dos seus graduados na vida ativa. Os objetivos definidos anteriormente no sentido de dotar os futuros
profissionais de conhecimentos científicos, técnicos e de investigação que permitam uma atividade
profissional rigorosa, eficaz e responsável são atingidos com um currículo académico, dividido em duas fases,
num ciclo de estudos integrado conducente ao grau de mestre. Este ciclo abrange os principais domínios de
conhecimento em Psicologia, integra áreas disciplinares afins e fornece treino de competências, métodos,
técnicas e instrumentos que, enquadrados nas mais relevantes áreas de especialização, possibilitam uma
qualificação básica para o exercício da Psicologia, de forma ética e cientificamente fundamentada. Assim, a 1ª
fase do CE (não profissionalizante e conducente ao grau de licenciado) privilegia um conjunto de
conhecimentos fundamentais e competências transversais, enquanto a 2ª fase (especializada, de carácter
profissionalizante e conducente ao grau de mestre), prepara os estudantes para o exercício profissional da
Psicologia numa das suas áreas de especialização, reconhecidas pela Ordem dos Psicólogos Portugueses,
através do aprofundamento dos conhecimentos abordados na fase anterior e da aquisição e desenvolvimento
de conhecimentos e competências em áreas específicas (domínio de modelos, teorias, técnicas e instrumentos
de análise e intervenção específicos). Esta 2ª fase inclui um estágio e uma investigação, consubstanciados
num relatório e numa dissertação. Os objetivos do estágio consistem em familiarizar o estudante com o
contexto profissional e no ensino de competências profissionais básicas, envolvendo o estudante em
atividades supervisionadas, que incluam o contato com os clientes, e que permitam uma integração de
conhecimentos e uma reflexão sobre a prática profissional. O projeto de investigação implica a inserção dos
alunos em linhas de investigação pré-existentes, e tem como finalidade familiarizar os alunos com a pesquisa
fundamental ou aplicada. Em suma, este CE procura promover não só uma formação teórica, como base sólida
de reflexão e análise crítica do saber, mas também a aprendizagem, aplicação e exercício de um “saber fazer”
e “saber ser”, necessários à preparação para o exercício profissional autónomo e responsável ou para a
realização de um 3º ciclo, preconizado nos objetivos e missão.
1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy.
The mission of the University of Coimbra is to develop and apply scientific research and knowledge, as well as
to teach it, disseminate it, increase its economic value and exchange with other similar Portuguese and foreign
institutions, from a continued lifelong-learning perspective. Accordingly, the FPCE UC aims to produce, apply
and exchange scientific knowledge in its specific area of expertise (through fundamental and applied research,
teaching, community intervention and coordinating with other institutions) and to foster good quality training that
facilitates the later integration of its graduates into working life. The aim of providing future professionals with
scientific, technical and research knowledge that enable a thorough, effective and responsible professional life
is achieved through an academic curriculum divided into two phases and leading to a master’s degree. This
cycle covers the main fields of knowledge in Psychology, integrates related subject areas and provides training
in competences, methods, techniques and instruments that, as part of the most significant expertise areas,
provide a basic qualification for the practice of Psychology, in an ethical and scientifically grounded manner.
Thus, the 1st phase of the CS (non-vocational and leading to a licenciate degree) values a set of fundamental
knowledge and transversal competences, whereas the 2nd phase (specialised, of a vocational nature and
leading to a master’s degree) prepares students for the professional practice of Psychology in one of its areas
of expertise, recognised by the Ordem dos Psicólogos Portugueses (Portuguese Psychologists Association).
This is achieved through expanding the knowledge broached in the previous phase and acquiring and
developing knowledge and competences in specific areas (command of specific analysis and intervention
models, theories, techniques and instruments). The 2nd phase includes an internship and research, culminating
in a report or a dissertation. The objectives of the internship are to familiarise the student with the professional
context and to teach basic professional competences, involving the student in supervised activities, which
include contact with clients, and which permit the integration of knowledge and a reflection on professional
practice. The research project requires students to be slotted into existing research fields, and aims at
familiarising students with fundamental or applied research. In short, this CS seeks to encourage not only
theoretical training, as a solid basis for critical reflection on and analysis of knowledge, but also learning,
applying and exercising both “know how” and “know how to be”, which are necessary preparation for
autonomous and responsible professional practice or for pursuing a 3rd cycle, advocated in the objectives and
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goal.
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Relativamente aos objetivos principais deste CE, eles estão, em primeiro lugar, inscritos nos documentos
legais que regulamentam a atribuição de graus e diplomas no ensino superior (Dec.-Lei nº74/2006, Dec-Lei
nº107/2008). A coordenação do MIP, em articulação com a Direção da FPCE UC, procede à divulgação e
monitorização da implementação dos objetivos propostos para o ciclo de estudos, divulgando-os por via da
plataforma informática de gestão académica NÓNIO - aos docentes através do infordocente e aos estudantes
através do inforestudante. Através de reuniões periódicas de trabalho da Coordenação do CE, com os
estudantes e com os docentes, são também aferidos os objetivos do CE e discutidas estratégias de melhoria.
Para o público em geral, a informação está disponível na página web da Universidade de Coimbra, em
http://cursos.uc.pt e na página da FPCE UC.
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.
The main objectives of this CS are firstly inscribed in the legal documents that regulate the award of degrees
and diplomas in higher education (Dec-Law no.74/2006, Dec-Lei no.107/2008). The MIP management, in
combination with the FPCE UC Governing Board, is in charge of disseminating and monitoring the
implementation of the proposed objectives for the cycle of studies, broadcasting them via the informatics
platform for academic management Nónio - to lecturers through infordocente and to students through
inforestudante. Periodic work meetings of the CS Management, with students and lecturers, also permit the CS
objectives to be assessed and improvement strategies to be discussed. For the general public, the information
is available on the University of Coimbra website, at http://cursos.uc.pt and the FPCE UC webpage.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade
2.1 Organização Interna
2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão
e actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.
A criação de ciclos de estudos na UC envolve as Unidades Orgânicas (UO), os Centros de Serviços Comuns e
Especializados, a Reitoria/Senado e o Conselho Geral, num processo concertado que tem início com uma
proposta de oferta formativa (ou de revisão/atualização de oferta existente) e culmina com a sua submissão
junto da A3ES para acreditação.
A tramitação das alterações decorre de forma idêntica, devendo, depois de aprovadas, ser comunicadas à
DGES e publicadas em DR.
Internamente, na UO, todas as alterações aos ciclos de estudos são apreciadas em Conselho Pedagógico da
FPCE UC e aprovadas em Conselho Científico. A distribuição de serviço docente é igualmente aprovada pelo
Conselho Científico e homologada pelo Director(a).
Quanto à alteração de conteúdos programáticos, são eleitas, quando necessário, comissões que incluem a
Coordenação do CE, refletindo, em conjunto e tendo em vista a introdução de melhorias no Ciclo de Estudos.
2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study cycle, including its approval, the syllabus
revision and updating, and the allocation of academic service.
The creation of cycles of study at UC involves the OU - Organic Units, the General and Specialised Service
Centres, the Rectorate/Senate and the General Council, in a concerted process which begins with a proposal for
a training course (or revision/updating of an existing course) and culminates with its submission to A3ES for
accreditation.
Alteration procedures are the same, and should be communicated to DGES (Dir. Geral do Ens. Sup.) and
published in the Diário da República (DR) after being approved. Internally, at the OU, every alteration to CS is
considered by the Pedag. Council of the OUand approved by the Scientific Council (SC). The assignment of
teaching staff is also approved by the SC and supported by the Director.
Regarding the alteration of programme contents, committees are elected, whenever necessary, that include the
Cycle of Studies (CS) Management, to counsel together and with a view to introducing improvements to the CS.
2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão
que afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.
A participação ativa dos docentes e estudantes é assegurada pela aplicação regular de inquéritos pedagógicos
e pela reflexão sobre o processo de auto-avaliação realizado por cada CE e pela UO. Para além dos dados
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quantitativos, são também analisadas sugestões de estudantes e docentes, nos órgãos próprios em que têm
assento, tanto na UO (Assembleia de Faculdade, Conselho Pedagógico e Conselho Científico) como na UC
(Conselho Geral e Senado). Podem também ser convidados estudantes para as reuniões do Conselho
Científico, na qualidade de observadores. A UO promove periodicamente a avaliação interna, em articulação
com os dispositivos da UC, através de uma Comissão de Avaliação Interna, que integra o Diretor, dois
coordenadores de curso, um estudante e um funcionário.
2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that
have an influence on the teaching/learning process, including its quality.
The active participation of lecturers and students is ensured through the regular administration of pedagogic
surveys and through reflecting on the self-assessment process performed by each CS and by the OU. Besides
quantitative data, students’ and lecturers’ suggestions are also analysed, within the bodies they are members
of, both in the OU (Faculty Assembly, Pedagogical Council and Scientific Council) and the UC (General Council
and Senate). Students may also be invited as observers to meetings of the Scientific Council. The OU
encourages a periodic internal assessment, according to UC provisions, through a Comissão de Avaliação
Interna (Internal Evaluation Committee), which comprises the Director, two course coordinators, one student
and one employee.

2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
Nos seus estatutos, a UO define a avaliação interna da qualidade, em articulação com os dispositivos de
avaliação e de garantia de qualidade da UC. Existe uma Comissão de Avaliação Interna e uma Comissão
Externa, que apreciam o desempenho da UO. A autoavaliação do CE é realizada no final de cada ano letivo por
análise SWOT. O relatório final é da responsabilidade do coordenador de curso, que propõe ações de melhoria
com monitorização anual, nomeadamente através do Sistema de Gestão da Qualidade Pedagógica (SGQP). O
Gabinete de Qualidade Pedagógica da UO trata a informação relevante em articulação com o Coordenador de
Curso e a Direção. Posteriormente, organizam-se reuniões com os docentes e com representantes dos
estudantes, para propor medidas de melhoria. Na UO, a alteração do plano de estudos do CE é discutida em
sede de reunião do Conselho Pedagógico (que coadjuva o Diretor na monitorização do funcionamento
pedagógico) e aprovada em Conselho Científico.
2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle.
In its statutes, the OU defines the internal evaluation of quality, according to the UC’s provisions for assessment
and quality control. There is an Internal Eval. Committee and an External Committee, which appraise the OU’s
performance. The CS’s self-assessment is performed at the end of each academic year by SWOT analysis. The
final report is the responsibility of the course coordinator, who proposes improvement measures with annual
monitoring, namely via the SGQP - Pedagogic Quality Management System. The OU’s Gabinete de Qualidade
Pedagógica (Pedagogic Quality Office) handles relevant information in combination with the Course Coordinator
and the Board. Afterwards, meetings are held with the lecturers and student representatives, to propose
improvement measures. At the OU, changes in the CS plan is discussed in a meeting of the Pedagogical Council
(which assists the Director in monitoring pedagogic operation) and approved in Scientific Council.
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição.
Na UC, a equipa reitoral, em articulação com a Divisão de Avaliação e Melhoria Contínua, tem por missão
promover e avaliar a qualidade no quadro da política de qualidade definida para a universidade. Na FPCE-UC, a
Direção, em articulação com os coordenadores de curso e o Serviço de Qualidade Pedagógica, garantem a
implementação das diretrizes emanadas da Reitoria no que respeita à garantia da Qualidade, tendo sido
também responsável pela promoção de diversas iniciativas e atividades no domínio da garantia de qualidade na
própria faculdade.
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
At the UC, the rector’s team, in coordination with the Divisão de Avaliação e Melhoria Contínua (Evaluation and
Continuous Improvement Division) promote and assess quality within the framework of the quality policy
defined for the university. At FPCE-UC, the Board, together with the course coordinators and the Serviço de
Qualidade Pedagógica (Pedagogic Quality Service), guarantee the implementation of quality assurance
guidelines issued by Rectorate. They have also been responsible for the endorsement of several initiatives and
activities regarding quality assurance within the actual faculty.
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2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
O Sistema de Gestão da Qualidade Pedagógica (SGQP) assegura a produção automática de indicadores
referentes às UCs do curso (p.e. sucesso escolar) e aos inquéritos pedagógicos. A informação proveniente
destas e de outras fontes é analisada pelo coordenador do curso que acompanha o funcionamento do CE (p.e.,
adequada articulação entre UCs, esforço esperado e concretizado pelos estudantes, distribuição das datas de
avaliação e volume de trabalho) em ligação com os docentes do CE, Conselho Pedagógico de UO.
No final do ano, a informação é coligida e analisada em reuniões de coordenação que pretendem funcionar
como uma interajuda na coordenação dos CEs, quer para efeitos de autoavaliação do CE, quer na preparação
de reuniões com s docentes que lecionam nesse ciclo, tendo em vista implementar ações de melhoria. Será de
realçar, ainda, que a FPCE UC efetua regularmente um inquérito junto de antigos estudantes sobre tópicos não
abrangidos pelo SGQP (p.e.,. empregabilidade).
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle.
The Sistema de Gestão da Qualidade Pedagógica (SGQP - Pedagogic Quality Management System) ensures the
automatic production of indicators pertaining to CUs (e.g. academic success) and pedagogic surveys.
Information from these and other sources is analysed by the course coordinator who follows the running of the
CS (e.g. appropriate articulation between CUs, effort expected and attained by the students, assignment of
assessment dates and work load) in connection with the CS lecturers, the OU’s Pedagogic Council.
At the end of the year, the information is compiled and analysed in coordination meetings that are meant to act
as mutual help in coordinating CSs, both for CS self-assessment and for the preparation of meetings with
lecturers who teach in this cycle, with a view to implementing improvements. Furthermore, it is important to
note that the FPCE UC carries out a regular survey with former students about topics that are not covered by
the SGQP (e.g. employability).
2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade
http://www.uc.pt/damc/manual
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria.
Os resultados das avaliações são discutidos com os diferentes subsistemas que participam na elaboração do
relatório de autoavaliação. Estes resultados e as ações de melhoria daí decorrentes, bem como os dos
restantes ciclos de estudos e da UO no seu todo, são igualmente discutidos em Conselho Pedagógico (que
elabora regularmente uma newsletter), Direção e numa sessão anual que envolve toda a comunidade
académica. No âmbito da FPCE UC, realça-se uma vez mais a existência de reuniões periódicas com docentes
e estudantes. A Direção da UO colocou no seu plano estratégico para o período 2011-2013 propostas visando o
fortalecimento de uma cultura de monitorização contínua da qualidade, através do reforço da articulação entre
as diferentes fontes de informação, sobre os resultados das avaliações do CE, bem como a promoção da sua
divulgação. Estas propostas terão um impacto positivo no funcionamento e avaliação deste CE.
2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions.
The assessment results are discussed with the various subsystems that participate in drafting the selfassessment report. These results and the improvement steps that stem from them, as well as those from the
remaining cycles of study and the Organic Unit as a whole,are equally discussed in Pedagogic Council (which
regularly produces a newsletter), the Board and an annual session that involves the entire academic
community. In the sphere of action of the FPCE UC, it is again highlighted that there are periodic meetings with
lecturers and students. The OU’s Board added to its strategic plan for 2011-2013 proposals that aim to
strengthen a culture of continuous quality monitoring, by reinforcing the articulation between the various
sources of information, the CS assessment results, and the promotion of their dissemination. These proposals
will have a positive impact on the running and assessment of this CS.
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
A mencionar: (1) Existência, ao nível da UC, de uma comissão de acompanhamento do Processo de Bolonha
que monitoriza a implementação deste processo. Desta comissão resulta, anualmente, um evento público de
discussão deste processo, (2) Na FPCE UC, no ano de 2006, foi criada a Comissão de Acompanhamento do
Processo de Bolonha composta por docentes e estudantes, que funcionou até 2011; (3) Em 2010 foi realizado o
processo de acreditação preliminar do CE pela UC; (4) Em 2011 foi implementado na FPCE UC, em articulação
com a UC, um processo de autoavaliação, como metodologia de avaliação do CE; (5) Avaliação, em 2009-2010,
pelo Centro de Ensino Superior (Centrum für Hochschulentwicklung), CHE-ExcellenceRanking, da área de
psicologia da FPCE-UC. Obteve 10 estrelas de excelência, que constituiu um resultado de destaque. Os
resultados foram publicados no jornal “DIE ZEIT” (29/10/2009) e podem ser consultados em
http://www.excellenceranking.org/eusid/EUSID?module=Fachbereich&do=show&id=172.
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
Of note: (1) The existence, within the UC, of a follow-up committee for the Bologna Process, which monitors the
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implementation of this process. This committee organizes an annual public event to discuss this process, (2) At
the FPCE UC, in 2006, the Bologna Process Follow-up Committee was created, comprising lecturers and
students, and was in operation until 2011; (3) In 2010 the preliminary accreditation process of the CS was
carried out by the UC; (4) In 2011 a self-assessment process was implemented at the FPCE UC, in combination
with the UC, as a CS evaluation methodology; (5) Evaluation, in 2009-2010, of the field of psychology at FPCEUC by the Centre for Higher Education (Centrum für Hochschulentwicklung), CHE-Excellence Ranking. It
obtained 10 stars of excellence, an outstanding result. The results were published in “DIE ZEIT” journal
(29/10/2009) and can be viewed at http://www.excellenceranking.org/eusid/EUSID?
module=Fachbereich&do=show&id=172.

3. Recursos Materiais e Parcerias
3.1 Recursos materiais
3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios,
salas de computadores, etc.).
Mapa VI. Instalações físicas / Mapa V. Spaces
Tipo de Espaço / Type of space

Área / Area (m 2)

Salas de Aula (13)/ Classrooms (13)

835.5

Anfiteatros (2) / Amphitheaters (2)

318.1

Laboratórios (23)/ Laboratories (3)

180.4

Corredor com mesas / Hall w ith tables

94.3

Biblioteca / Library

475

NEPCESS/AAC

38.4

Gabinetes (28)/Cabinets (28)

580.8

Salas de suporte administrativo / Administration rooms

124.5

Serviços Académicos/Academic Service

52.2

Recepção/Desk

104

Sala dos grupos de investigação/Rooms of the research groups

62.3

Sala de Alunos/ Student ‘s room (2)

121.8

Unidades I & D (IPC ;CINEIC)

84.6

Salas (3.º ciclo, Pós-doc; docentes; professor visitante)/Rooms (3th cycle, post-doc,teaching, visiting professor)

140

Sala de informática/computer room

64.3

Testoteca/Psychological Test Library

33

Mediateca/Media Library

17

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos e
científicos, materiais e TICs).
Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials
Equipam entos e m ateriais / Equipm ent and m aterials

Núm ero /
Num ber

Projectores / Data Show

32

Computadores /Computers

273

Mesa de Mistura completa/ Mixing desk

1

Mesa de mistura com câmara e microfone/Mixing desk w ith vídeo camera and microphone

2

Microfones e colunas/Microphones and loudspeakers

1

Impressoras/ Fotocopiadoras de grandes dimensões / Printers / Copiers large

26

Bases de dados subscritas eletronicamente/ Online database memberships

8

Sistema de som - amplificador e 2 colunas/PA – Pow ered amplifier w ith 2 loudspeakers

13
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Espécies documentais em suporte papel existentes na Biblioteca/Documental species in paper support existing in
the Library

35705

Assinaturas de revistas/Journal memberships

235

Ferramenta – Lista AtoZ/Tool – AtoZ List

1

Testes existentes na testoteca/No. of Tests in Psychology Test Library

464

Programas de intervenção - testoteca/Intervention Programmes - Psychology Test Library

42

CD/ DVD

264

Equipamento vário da Mediateca/CDs/Films and other material in Media Library

51

3.2 Parcerias
3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
De entre as várias parcerias realizadas com instituições de referência internacionais, salientamos: a
integração, desde 2006, no European Master on Work, Organizational and Personnel Psychology (WOP-P I) Erasmus Mundus, o qual engloba um Consórcio de cinco Universidades Europeias - Valência e Barcelona
(Espanha), Bolonha (Itália), Coimbra (Portugal), Paris Descartes (França), e que a partir de 2011, conta com a
parceria das Universidades de Brasília (Brasil) e de Guelph (Canadá); parcerias com diferentes universidades
europeias e norte americanas, no quadro da investigação e do intercâmbio de docentes; parcerias com
instituições de Países de Língua Portuguesa (e.g., Protocolos de Cooperação com: a Universidade Privada de
Angola e as Faculdades Integradas de Ipiranga-Brasil). Algumas destas parcerias têm resultado na realização
de mestrados europeus e na organização de encontros nacionais e internacionais associados a temáticas
trabalhadas em projetos de investigação dos mestrandos.
3.2.1 International partnerships within the study cycle.
Of the various partnerships established with leading international institution, we emphasise the following: since
2006, member of the European Master on Work, Organizational and Personnel Psychology (WOP-P I) - Erasmus
Mundus, which comprises a Consortium of five European Universities - Valencia and Barcelona (Spain),
Bologna (Italy),Coimbra (Portugal), Paris Descartes (France), and which from 2011 includes a partnership with
the Universities of Brasília (Brasil) and Guelph (Canada); partnerships with several European and North
American universities, for research and lecturer exchange; partnerships with institutions from Portuguese
Speaking Countries (e.g. Cooperation Protocols with: the Private University of Angola and the Faculdades
Integradas de Ipiranga-Brasil). Some of these partnerships have resulted in European masters’ and national and
international meetings linked to themes from the master’s students’ research projects.
3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
Privilegiando o intercâmbio de saberes entre as diferentes UO da UC e entre diferentes Instituições de Ensino
Superior nacionais, a FPCEUC prevê o estabelecimento de parcerias a vários níveis: por um lado, os docentes
da FPCE UC podem lecionar uc noutras UO da UC; bem como os docentes de outras UO da UC podem
colaborar no CE aqui proposto, na FPCEUC, a diversos níveis; e por outro lado, os alunos (de Psicologia, CEd e
S. Social) da FPCE UC podem escolher outras uc de várias UO da UC, como opção, bem como os alunos da UC
podem escolher uc da FPCE UC, como opção (desde que ao mesmo nível do CE); os docentes da FPCE UC
podem colaborar com outras Instituições de ensino superior nacionais, quer na lecionação de uc, quer na
supervisão de investigações e teses de mestrado e de doutoramento, quer ainda na supervisão de estágios
curriculares em co-orientação. No quadro interno da FPCE UC, algumas teses do MIP funcionam de forma
articulada com o 3º CE.
3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.
Favouring the exchange of knowledge between different OUs at UC and between different Portuguese Higher
Education Institutions, the FPCE UC intends to establish partnerships on various levels: on the one hand,
lecturers from FPCE UC can teach CUs at other OUs at UC; similarly lecturers from other OUs at UC can
collaborate in this CS at FPCE UC on various levels; on the other hand, FPCE UC students (Psychology, Ed Sc.
and Social S.) can choose other CUs from the various OUs at UC, as an option, just as UC students can choose
CUs at FPCE UC as an option (as long as they are at the same level of the CS); FPCE UC lecturers can
collaborate with Portuguese higher education institutions, to teach CUs, to supervise research and master’s
and PhD theses, and to co-supervise curricular internships. Within the FPCE UC, some MIP theses are
coordinated with the 3rd CS.
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I
3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
A FPCE UC enquadra e apoia a vinda de vários professores estrangeiros que, no âmbito do seu Programa de
Mobilidade, colaboram em várias actividades do CE (p.e. aulas abertas, seminários).
A acrescentar ainda que, no seu plano de ação para o período 11-13, propôs algumas medidas que visam
fomentar a vinda de professores/investigadores visitantes de instituições de referência por períodos
superiores a 3 meses.
Outras medidas de apoio previstas no plano estratégico da FPCE dizem respeito ao fomento da mobilidade
incoming e outgoing de docentes e, em alguns casos de estudantes (e.g. Grupo de Tordesilhas que abrange
toda a área da Psicologia do Psicologia das Organizações, trabalho e Recursos Humanos, no âmbito do
programa Erasmus Mundus. A atribuição de licenças sabáticas pelo C.C. é feita com a forte recomendação
para os docentes efetuarem deslocações ao estrangeiro por períodos superiores a 3 meses,recorrendo aos
programas específicos de apoio da FCT.
3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
The FPCE UC supports the coming to Coimbra of several Professors and Researchers from other countries, in
the frame of its mobility Program, and they cooperate in different activities, namely Courses, Seminars,
Conferences.
Ading to this in its action plan for the period of 11-13,proposed some measures aiming at promoting the coming
of visiting researchers from relevant institutions for periods of over 3 months.
Other institutional measures encouraging the interinstitutional cooperation in this cycle of studies concern the
promotion of both incoming and outgoing mobility by the academic staff and, in some cases, by the
students(e.g.Tordesilhas Gr., encompassing all the areas of Work,Organizational and Personnel
Psychology,within the Erasmus-Mundus program.The concession of sabbatical leaves by the S. C.is made with
a strong recommendation for researchers to stay for periods longer than 3 months abroad, profiting from the
specific programs created by the FCT.
3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
O formato privilegiado de intercâmbio deste CE com o tecido empresarial e o sector público são os estágios
curriculares. Estes visam a familiarização do estudante com o contexto profissional do Psicólogo, contribuindo
para a aquisição e o desenvolvimento de competências profissionais básicas e para as necessidades do
mercado de trabalho. Envolvendo o estudante em atividades supervisionadas que o colocam em contacto com
os problemas e os clientes com que um Psicólogo se depara, pretende-se que realize uma integração do
conhecimento teórico e prático, aprenda procedimentos e estratégias de ação e seja capaz de refletir sobre a
prática profissional. Os estágios constituem assim um elemento importante na formação académica dos
estudantes e uma oportunidade do tecido empresarial avaliar a qualidade da formação da FPCE UC, permitindo
o recrutamento e a pré-seleção de estudantes finalistas. A FPCEUC colabora também com a Ordem dos
Psicólogos ao nível da supervisão de estágios profissionais.
3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
The preferred exchange format of this CS with the business world and the public sector is curricular internships.
These aim to familiarise the student with the professional context of the Psychologist, thus contributing to the
acquisition and development of basic professional competences, and the needs of the job market. It is intended
that involving students in supervised activities, which put them in contact with the problems and clients that a
Psychologist faces, will lead them to an integration of theoretical and practical knowledge, to learn action
procedures and strategies and to be able to reflect on professional practice. The internships are, therefore, an
important element in the students’ academic training and an opportunity for the business fabric to assess the
quality of training at the UC, enabling the recruitment and pre-selection of final year students. The FPCEUC also
collaborates with the Portuguese Psychologists Association in supervising professional internships.

4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. Fichas curriculares
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Mapa VIII - Maria do Céu Teixeira Salvador
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria do Céu Teixeira Salvador
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria São João de Castilho Brêda
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria São João de Castilho Brêda
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Carlos Manuel Lopes Pires
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Lopes Pires
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Augusto da veiga Pinto de Gouveia
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Augusto da veiga Pinto de Gouveia
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Paula Barbas de Albuquerque Paixão
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Paula Barbas de Albuquerque Paixão
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Universidade de Coimbra
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Pedro Manuel Malaquias Pires Urbano
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Manuel Malaquias Pires Urbano
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
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Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Cristina Ferreira de Almeida
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Cristina Ferreira de Almeida
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Paula Mendes Correia Couceiro Figueira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Paula Mendes Correia Couceiro Figueira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

36/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

Mapa VIII - José Augusto Simões Gonçalves Leitão
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Augusto Simões Gonçalves Leitão
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Cristina Sousa Canavarro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Cristina Sousa Canavarro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra (UC
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação (FPCE)
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Joaquim Marques da Costa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Joaquim Marques da Costa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Mário Manuel Rodrigues Simões
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Manuel Rodrigues Simões
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Daniel Maria Bugalho Rijo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Daniel Maria Bugalho Rijo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação (FPCE)
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Salomé Ferreira Estima de Pinho
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Salomé Ferreira Estima de Pinho
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
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Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Rui Alexandre Paquete Paixão
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Alexandre Paquete Paixão
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Isabel Maria Marques Alberto
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria Marques Alberto
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Carla Sofia Andrade Teodósio dos Santos Valadas e Góis
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carla Sofia Andrade Teodósio dos Santos Valadas e Góis
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Luciana Maria Lopes Sotero
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luciana Maria Lopes Sotero
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Luísa Isabel Gomes Freire Nobre Lima
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luísa Isabel Gomes Freire Nobre Lima
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
FACULDADE DE PSICOLOGIA E DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paulo Renato Martins Ribeiro da Silva Lourenço
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Renato Martins Ribeiro da Silva Lourenço
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Olinda da Silva Nunes Garcia
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Olinda da Silva Nunes Garcia
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
13,9
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Joaquim Eduardo Nunes de Sá
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joaquim Eduardo Nunes de Sá
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
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Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
FACULDADE DE PSICOLOGIA E DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Adelino Duarte Gomes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Adelino Duarte Gomes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Paula Soares de Matos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Paula Soares de Matos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Ana Paula Pais Rodrigues da Fonseca Relvas
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Paula Pais Rodrigues da Fonseca Relvas
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Armando Luís Dinis Mónica Oliveira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Armando Luís Dinis Mónica Oliveira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Carla Maria Santos de Carvalho
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carla Maria Santos de Carvalho
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Carla Alexandra Mesquita Crespo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carla Alexandra Mesquita Crespo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - António Castro Fonseca
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Castro Fonseca
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Cláudia Rute Carlos Ferreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cláudia Rute Carlos Ferreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
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Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Cristina Petrucci de Almeida Albuquerque
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Cristina Petrucci de Almeida Albuquerque
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
UNiversidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Eduardo João Ribeiro dos Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eduardo João Ribeiro dos Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Henriqueta Alexandra Mendes Brêda Lobo Coimbra Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Henriqueta Alexandra Mendes Brêda Lobo Coimbra Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
15
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Graciete Nines Pinto Franco Borges
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Graciete Nines Pinto Franco Borges
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Manuel de Albuquerque Portocarrero Canavarro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel de Albuquerque Portocarrero Canavarro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Manuel Tomás da Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Tomás da Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Joana Lima Barbosa de Melo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Joana Lima Barbosa de Melo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Medicina
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
15
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Joaquim Manuel Pires Valentim
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joaquim Manuel Pires Valentim
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
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Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Miguel de Andrade de Pina Pereira de Oliveira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Miguel de Andrade de Pina Pereira de Oliveira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Leonor Maria Gonçalves Pacheco Pais Andrade Cardoso
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Leonor Maria Gonçalves Pacheco Pais Andrade Cardoso
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Lisete dos Santos Mendes Mónico
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Lisete dos Santos Mendes Mónico
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Luísa Maria de Almeida Morgado
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luísa Maria de Almeida Morgado
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Madalena dos Santos Torres Veiga de Carvalho
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Madalena dos Santos Torres Veiga de Carvalho
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Marcelino Arménio Martins Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marcelino Arménio Martins Pereira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Margarida Pedroso Lima
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Margarida Pedroso Lima
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Jorge Santos Almeida Rama Ferro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Jorge Santos Almeida Rama Ferro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
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Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria João Rama Seabra Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria João Rama Seabra Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria da Luz Bernardes Rodrigues Vale Dias
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria da Luz Bernardes Rodrigues Vale Dias
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Paula Cristina de Oliveira de Castilho Freitas
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Cristina de Oliveira de Castilho Freitas
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Teresa Manuela Marques dos Santos Dias Rebelo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Teresa Manuela Marques dos Santos Dias Rebelo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Teresa Mesquita Carvalho Sousa Machado
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Teresa Mesquita Carvalho Sousa Machado
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Valentim António Rodrigues Alferes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Valentim António Rodrigues Alferes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Rodrigo Pinto dos Santos Antunes da Cunha
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rodrigo Pinto dos Santos Antunes da Cunha
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Medicina
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
14
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Manuela Pereira Vilar
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Manuela Pereira Vilar
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
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Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Fernando de Jesus Regateiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando de Jesus Regateiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
11
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Marco Daniel de Almeida Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marco Daniel de Almeida Pereira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Helena Teresa da Cruz Moreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helena Teresa da Cruz Moreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
25
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Madalena Moutinho Alarcão e Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Madalena Moutinho Alarcão e Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)
4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff
Nom e / Nam e

Grau /
Degree

Área científica / Scientific Area

Regim e de tem po /
Em ploym ent link

Inform ação/
Inform ation

Maria do Céu Teixeira Salvador

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

Maria São João de Castilho Brêda

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

Carlos Manuel Lopes Pires

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

José Augusto da veiga Pinto de
Gouveia

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

Maria Paula Barbas de Albuquerque
Doutor
Paixão

Psicologia

100

Ficha submetida

Pedro Manuel Malaquias Pires
Urbano

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

Ana Cristina Ferreira de Almeida

Doutor

Psicologia (especialização de
Psicologia Pedagógica)

100

Ficha submetida

Ana Paula Mendes Correia Couceiro
Doutor
Figueira

Psicologia

100

Ficha submetida

José Augusto Simões Gonçalves
Leitão

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

Maria Cristina Sousa Canavarro

Doutor

Doutoramento

100

Ficha submetida

José Joaquim Marques da Costa

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

Mário Manuel Rodrigues Simões

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

Daniel Maria Bugalho Rijo

Doutor

Psicologia Clinica

100

Ficha submetida

Maria Salomé Ferreira Estima de
Pinho

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

Rui Alexandre Paquete Paixão

Doutor

Psicologia Clínica

100

Ficha submetida

Isabel Maria Marques Alberto

Doutor

PSICOLOGIA

100

Ficha submetida

Carla Sofia Andrade Teodósio dos
Santos Valadas e Góis

Mestre

Sociologia

50

Ficha submetida

Luciana Maria Lopes Sotero

Licenciado Psicologia Clinica

50

Ficha submetida

Luísa Isabel Gomes Freire Nobre
Lima

Doutor

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO

100

Ficha submetida

Paulo Renato Martins Ribeiro da Silva
Doutor
Lourenço

Psicologia (Psicologia do Trabalho e
das Organizações - PTO)

100

Ficha submetida

Maria Olinda da Silva Nunes Garcia

Doutor

Direito Civil

13.9

Ficha submetida

Joaquim Eduardo Nunes de Sá

Doutor

Psicologia Clinica - Psicopatologia e
Psiquiatria Dinâmica

100

Ficha submetida

Adelino Duarte Gomes

Doutor

Psicologia do Trabalho e das
Organizações

100

Ficha submetida

Ana Paula Soares de Matos

Doutor

Psicologia Clinica

100

Ficha submetida

Ana Paula Pais Rodrigues da
Fonseca Relvas

Doutor

Psicologia Clínica

100

Ficha submetida

Armando Luís Dinis Mónica Oliveira

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

Carla Maria Santos de Carvalho

Doutor

Psicologia do Trabalho e das
Organizações

100

Ficha submetida

Carla Alexandra Mesquita Crespo

Doutor

Psicologia Social Clínica

30

Ficha submetida

António Castro Fonseca

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

Cláudia Rute Carlos Ferreira

Mestre

Psicologia Clinica

100

Ficha submetida

Maria Cristina Petrucci de Almeida
Albuquerque

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida
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Psicologia - Aconselhamento

100

Ficha submetida

Henriqueta Alexandra Mendes Brêda
Doutor
Lobo Coimbra Silva

Doutor

Genética Médica

15

Ficha submetida

Maria Graciete Nines Pinto Franco
Borges

Doutor

Psicologia-Psicologia da Motivação e da
100
Personalidade

Ficha submetida

José Manuel de Albuquerque
Portocarrero Canavarro

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

José Manuel Tomás da Silva

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

Maria Joana Lima Barbosa de Melo

Doutor

Citogenética – Ciências Biomédicas

15

Ficha submetida

Joaquim Manuel Pires Valentim

Doutor

Psicologia (especialidade em Psicologia
100
Social)

Ficha submetida

José Miguel de Andrade de Pina
Pereira de Oliveira

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

Leonor Maria Gonçalves Pacheco
Pais Andrade Cardoso

Doutor

Psicologia do Trabalho e das
Organizações

100

Ficha submetida

Lisete dos Santos Mendes Mónico

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

Luísa Maria de Almeida Morgado

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

Maria Madalena dos Santos Torres
Veiga de Carvalho

Doutor

Psicologia Clínica

100

Ficha submetida

Marcelino Arménio Martins Pereira

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

Margarida Pedroso Lima

Doutor

Psicologia do Desenvolvimento

100

Ficha submetida

Maria Jorge Santos Almeida Rama
Ferro

Doutor

Psicologia do Aconselhamento

100

Ficha submetida

Maria João Rama Seabra Santos

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

Doutor

Psicologia (especialidade em Psicologia
100
do Desenvolvimento)

Ficha submetida

Paula Cristina de Oliveira de Castilho
Mestre
Freitas

Psicologia Clínica CognitivoComportamental e Sistémica

100

Ficha submetida

Teresa Manuela Marques dos Santos
Doutor
Dias Rebelo

Psicologia do Trabalho e das
Organizações

100

Ficha submetida

Maria Teresa Mesquita Carvalho
Sousa Machado

Doutor

Psicologia do Desenvolvimento

100

Ficha submetida

Valentim António Rodrigues Alferes

Doutor

Psicologia Social

100

Ficha submetida

Rodrigo Pinto dos Santos Antunes da
Doutor
Cunha

Farmacologia

14

Ficha submetida

Maria Manuela Pereira Vilar

Mestre

Psicologia Pedagógica

100

Ficha submetida

Joaquim Armando Gomes Alves
Ferreira

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

Fernando de Jesus Regateiro

Doutor

Doutoramento

11

Ficha submetida

Marco Daniel de Almeida Pereira

Doutor

Psicologia, Especialidade em Psicologia
da Saúde

Helena Teresa da Cruz Moreira

Doutor

Psicologia da Saúde

25

Ficha submetida

Madalena Moutinho Alarcão e Silva

Doutor

Psicologia Clínica

100

Ficha submetida

Maria da Luz Bernardes Rodrigues
Vale Dias

Ficha submetida

5123.9

<sem resposta>
4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos
4.1.3.1.a Número de docentes em tempo integral na instituição
50
4.1.3.1.b Percentagem dos docentes em tempo integral na instituição (campo de preenchimento automático,
calculado após a submissão do formulário)
97,6
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4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
50
4.1.3.2.b Percentagem dos docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a
três anos (campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)
97,6
4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor
46
4.1.3.3.b Percentagem de docentes em tempo integral com grau de doutor (campo de preenchimento automático,
calculado após a submissão do formulário)
89,8
4.1.3.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
ano
4
4.1.3.4.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
ano (campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)
7,8
4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
4
4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) (campo
de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)
7,8

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5
4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente
actualização
O procedimento de avaliação dos docentes da UC tem por base o disposto no “Regulamento de Avaliação de
Desempenho dos Docentes da UC”, regulamento n.º 398/2010 publicado no DR n.º87, 2.ª Série, de 5 de Maio de
2010, retificado no DR. 2.ª Série, de 17 de Maio de 2010. Este regulamento define os mecanismos para a
identificação dos objetivos de desempenho dos docentes para cada período de avaliação, explicitando a visão
da instituição, nos seus diversos níveis orgânicos, e traçando, simultaneamente, um quadro de referência claro
para a valorização das atividades dos docentes, com vista à melhoria da qualidade do seu desempenho. A
avaliação é efetuada relativamente a períodos de três anos e tem em consideração quatro vertentes:
investigação (vertente com maior peso); docência; transferência e valorização do conhecimento; gestão
universitária e outras tarefas. Relativamente a cada uma das vertentes, a avaliação dos docentes pode incluir
duas componentes: avaliação quantitativa e avaliação qualitativa. A avaliação quantitativa tem por base um
conjunto de indicadores e de fatores. Cada indicador retrata um aspeto bem definido da atividade do docente e
os fatores representam uma apreciação valorativa, decidida pelo Conselho Científico ou pelo Diretor da UO
para cada área disciplinar. Os fatores permitem assim ajustar a avaliação quantitativa ao contexto de cada
área. A avaliação qualitativa é efetuada por painéis de avaliadores que avaliam o desempenho do docente em
cada vertente. Já se realizaram avaliações entre 2006 e 2010 a um número significativo de docentes que o
solicitou, de acordo com o regulamento acima referido para o período de transição (avaliação por ponderação
curricular).
O processo de avaliação compreende cinco fases (autoavaliação, validação, avaliação, audiência,
homologação) e prevê os seguintes intervenientes: Avaliado, Diretor da UO, Conselho Científico da UO,
Comissão de Avaliação da UO, Painel de Avaliadores, Conselho Coordenador da Avaliação do Desempenho
dos Docentes e Reitor. O resultado final da avaliação de cada docente é expresso numa escala de quatro
posições: excelente, muito bom, bom e não relevante. Antes de cada novo ciclo de avaliação, cada UO define,
para as suas áreas disciplinares, o conjunto de parâmetros que determinam os novos objetivos do
desempenho dos docentes e cada uma das suas vertentes, garantindo, assim, permanente atualização do
processo.
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4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The procedure for assessing UC lecturers is based on the “Regulamento de Avaliação de Desempenho dos
Docentes da UC” (UC Regulation for the Assessment of Lecturers’ Performance), regulation no. 398/2010
published in DR no. 87, 2nd Series, of 5 May 2010, rectified in DR 2nd Series, of 17 May 2010. This regulation
defines the mechanisms to identify the lecturer’s performance objectives for each assessment period, detailing
the institution’s vision, on its various organic levels, and simultaneously devising a clear framework to appraise
the lecturer’s activities, with a view to improving the quality of their performance. The assessment pertains to
periods of three years and considers four facets: research (most important aspect); teaching; transference and
recognition of knowledge; university management and other tasks. Regarding each of these facets, the
lecturer’s assessment can include two components: quantitative evaluation and qualitative evaluation. The
quantitative evaluation is based on a set of indicators and factors. Each indicator portrays a well-defined aspect
of the lecturer’s activity and the factors represent a numerical evaluation, decided on by the Scientific Council
or by the Director of the Organic Unit (OU) for each subject area. The factors, therefore, permit the quantitative
evaluation to be adapted to the context of each area. The qualitative evaluation is carried out by assessment
panels that evaluate the lecturer’s performance in each facet. Evaluations were performed between 2006 and
2010 on a large number of lecturers who requested them, according to the abovementioned regulation for the
transition period (assessment through curricular weighting).
The assessment process has five phases (self-assessment, validation, evaluation, hearing, homologation) and
includes the following stakeholders: Assessee, OU Director, OU’s Scientific Council, OU’s Assessment
Committee, Assessment Panel, Lecturers’ Performance Assessment Coordinating Council and Rector. The
final assessment result of each lecturer is expressed on a four point scale: excellent, very good, good and not
relevant. Before every new assessment cycle, each OU defines, for its subject areas, the set of parameters that
determine the lecturers’ new performance objectives and each of its facets, thus guaranteeing an ongoing
upgrading of the process.
4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://dre.pt/pdf2sdip/2010/05/095000000/2642126421.pdf

4.2. Pessoal Não Docente
4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos.
O corpo de trabalhadores não docentes afecto ao ciclo de estudos é formado por 30 trabalhadores em sectores
como a biblioteca, testoteca, Gabinete de Apoio à Direcção, Gabinete de Apoio à investigação e à docência,
Serviços Administrativo-financeiros, Serviços Académicos, Serviço da Qualidade Pedagógica, Serviço Apoio
jurídico, Informática, Centro prestação serviços comunidade, Gabinete de apoio ao estudante e portaria. Destes
trabalhadores, 27 são trabalhadores em funções públicas com contrato a tempo indeterminado; 1 contrato de
prestação de serviço na modalidade de Avença; 2 Bolsas para estágios curriculares.
4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle.
The core of non-teaching staff who operate within this cycle of studies comprises 30 employees in sectors like
the Library, Psychology Test Library, Board Support Office, Research and Teaching Support Office,
Administrative and Financial Services, Academic Services, Pedagogic Quality Service, Legal Aid, Computer
Centre, Community Service Centre, Student Support Office and reception. Of these employees, 27 are public
service employees on an open-ended contract; 1 retainer agreement contract; 2 have funding for curricular
internships.
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos.
Nesta data a FPCE-UC possui uma maior percentagem dos seus trabalhadores com pelo menos o grau de
licenciado – 53,3% (11 na carreira técnica superior, 2 na carreira de assistente administrativo, 2 bolseiros e 1
avençado), e destes, 43% com carácter efetivo na UO.
Dos trabalhadores com vínculo definitivo com a Instituição 59,3% estão integrados nas carreiras de assistentes
técnicos -12 trabalhadores - e assistentes operacionais (4 trabalhadores) e finalmente 40,7% na carreira
técnica superior.
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle.
To date, the FPCE UC has a greater percentage of its employees with at least a licentiate degree – 53,3% (11 in
a senior technical career, 2 in administrative assistant careers, 2 fellows and 1 on retainer) and of these 43%
have a permanent contract at the OU.
Of the employees with a permanent bond with the Institution, 59,3% are pursuing technical assistant careers -12
employees - and operational assistants (4 employees) and finally 40,7% senior technical careers.
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4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
A avaliação do desempenho do pessoal não docente é realizada através do Sistema integrado de gestão e
avaliação do desempenho na Administração Pública - SIADAP, estabelecido pela Lei n.º 66-B/2007, de 28/12,
que integra a avaliação do desempenho dos Serviços, dos Dirigentes e dos Trabalhadores.
O processo de avaliação do desempenho dos trabalhadores consubstancia-se na definição de parâmetros e
metas, no acompanhamento do desempenho e na mensuração deste, considerando, não apenas as funções do
trabalhador, mas também o seu desenvolvimento profissional. A diferenciação dos desempenhos é garantida
pela fixação de percentagens máximas para os níveis de avaliação mais elevados.
Uma plataforma informática, concebida para o efeito, tem permitido gerir o processo com bastante rigor,
facilitando a articulação integrada, nas diversas fases, das atuações de todos os intervenientes, sem descurar
a dimensão e as características intrínsecas da Universidade de Coimbra.
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
The evaluation of non-teaching staff performance is accomplished through an Integrated Management and
Performance Evaluation System of the Public Administration, established by the law 66-B/2007, which
integrates the assessment of the services’, managers’ and workers’ performances.
This evaluation process sets some parameters and goals, measures the performance follow up, considering not
only the worker functions, but also his professional development. The performance differentiation is guaranteed
by the setting of maximum percentages for the highest evaluation levels.
A computer platform, design for the purpose, has allowed to manage the process with great accuracy,
facilitating the integrated articulation, in the several phases, of all intervenient performances, without neglecting
the dimension and the intrinsic characteristics of the Coimbra University.
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
A formação do pessoal não docente visa, fundamentalmente, dotar o trabalhador dos conhecimentos e
competências necessários às funções que desempenha, mas também ao seu desenvolvimento profissional e
pessoal.
A UC possui no seu Serviço de Gestão de Recursos Humanos, um Núcleo de Formação que anualmente
disponibiliza, um plano de formação anual em função das necessidades. O levantamento das necessidades de
formação é realizado a partir de diversas fontes, desde inquéritos, da informação recolhida em sede de
avaliação do desempenho, propostas e sugestões dos trabalhadores.
No caso específico da FPCE-UC, em 2011, realizaram-se um número significativo de ações de formação as
quais envolveram os seus trabalhadores efetivos. Essas ações decorreram essencialmente nas áreas
Tecnologias de Informação, Atendimento e Comportamento Profissional, Administração Pública e Comunicação
institucional totalizando 380 horas de formação aos trabalhadores não docentes.
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
The training of non-teaching staff aims fundamentally to provide the worker with knowledge and skills
considering the function they perform, but also their professional and personal development.
The assessment of the training necessities is performed through several sources, namely training necessities
surveys, information gathered in the performance evaluation head office, proposals and suggestions addressed
by the workers and considering the areas defined as strategic by the government of the University.
Usually, the training plan gathers different areas such as Human Resources Management, Public Hiring,
Management for Quality, Reception and Professional Behavior, Information and Communication Technologies,
Leadership Skills Development and Teams Management, Hygiene and Safety at Work.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem
5.1. Caracterização dos estudantes
5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de
proveniência e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).
5.1.1.1. Por Género
5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
Género / Gender

%
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Masculino / Male

15.5

Feminino / Female

84.5

5.1.1.2. Por Idade
5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age
Idade / Age

%

Até 20 anos / Under 20 years

20.4

20-23 anos / 20-23 years

55.1

24-27 anos / 24-27 years

9.3

28 e mais anos / 28 years and more

11.2

5.1.1.3. Por Região de Proveniência
5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin
Região de proveniência / Region of origin

%

Norte / North

23.7

Centro / Centre

58

Lisboa / Lisbon

7.2

Alentejo / Alentejo

5.4

Algarve / Algarve

0.5

Ilhas / Islands

5.3

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais
5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica - Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin – parents'
education
Escolaridade dos pais / Parents

%

Superior / Higher

25.1

Secundário / Secondary

23

Básico 3 / Basic 3

19.9

Básico 2 / Basic 2

12.1

Básico 1 / Basic 1

19.6

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais
5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica - Situação profissional dos pais / By socio-economic origin –
parents' professional situation
Situação profissional dos pais / Parents

%

Empregados / Employed

77.2

Desempregados / Unemployed

7.3

Reformados / Retired

6

Outros / Others

9.5

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular
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5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Number of students per curricular year
Ano Curricular / Curricular Year

Núm ero / Num ber

1º ano curricular

207

2º ano curricular

188

3º ano curricular

166

4º ano curricular

152

5º ano curricular

222
935

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.
5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand
2009/10

2010/11

2011/12

N.º de vagas / No. of vacancies

166

155

168

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates

1323

1596

1142

N.º colocados / No. enrolled students

173

163

183

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments

114

115

124

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark

146.8

154.8

149.7

Nota média de entrada / Average entrance mark

153.4

160.35

157.4

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem
5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos
estudantes.
Para além das iniciativas mais amplas levadas a cabo pela UC, também a FPCEUC, procura, de forma mais
próxima, acompanhar os seus estudantes e dar-lhes as condições necessárias para que tracem um percurso
académico o mais personalizado e coerente possível, de acordo com os seus interesses e competências.
Neste âmbito, são particularmente relevantes: as ações da Coordenação do Curso, de informação sobre as uc
de opção (na FPCE UC e noutras UO da UC) e de disponibilidade para o aconselhamento individual, bem como,
em cooperação com o Gab. de Apoio ao Estudante, a iniciativa de realizar anualmente sessões de informação e
debate sobre as diversas áreas/subáreas que constituem a oferta formativa do 2º ciclo; destaca-se também o
papel dos orientadores das teses de mestrado e de estágio, os quais, em conjunto, possibilitam um processo
regular e sistemático de aconselhamento, propondo medidas específicas de apoio pedagógico e de
aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes.
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
Besides the broader initiatives endorsed by the UC, FPCEUC also seeks, in a more contained manner, to
monitor its students and provide them with the necessary conditions to enable them to create the most
personalised and coherent academic trajectory possible, according to their interests and competences.
Accordingly, the following are of particular importance: the steps taken by the Course Management to share
information on the optional cu (at the FPCE UC and other OUs of the UC) and the availability for individual
counselling, as well as, in collaboration with the Student Support Office, hosting annual information and debate
sessions about the various expertise areas/subareas that form the training of the 2nd cycle; emphasis is also
given to supervisors of master’s theses and internships, who together facilitate a regular and systematic
counselling process, proposing specific pedagogic support and counselling measures on the students’
academic trajectory.
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
A FPCEUC possui um Gabinete de Apoio ao Estudante que apoia os estudantes na resposta aos desafios
colocados pelas principais transições enfrentadas ao longo do seu percurso no ensino superior; proporciona
apoio psicopedagógico, em especial na gestão das aprendizagens e estratégias de estudo; proporciona
orientação e apoio sócioeducativo e psicológico em casos de dificuldades pessoais, sociais e vocacionais.
Neste âmbito, organiza ao longo de cada ano letivo um conjunto de medidas de apoio à integração dos
estudantes na comunidade estudantil, bem como à promoção do seu sucesso escolar. O Núcleo de estudantes
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

62/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

também tem um papel crucial neste processo. Os estudantes podem participar na organização de diversos
eventos científicos da iniciativa dos docentes/investigadores da UO e das unidades de I&D nela sediadas, bem
como intervenções supervisionadas no seu domínio de especialidade (e.g., estudantes finalistas do MIPOTRH
que recentemente criaram uma Junior empresa - RHumo).
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
The FPCEUC has a Student Support Office that: supports students in responding to challenges raised by the
main transitions faced throughout their trajectory in higher education; provides psycho-pedagogic support,
especially in managing learning and study strategies; provides guidance and socio-educational and
psychological support in cases of personal, social and vocational difficulties. Accordingly, during each
academic year they organise a set of measures to support students’ integration in the student community, and
to encourage their academic success. The students’ Nucleus also has a crucial role in this process. Students
can participate in the organisation of various scientific events promoted by OU lecturers/researchers and its
R&D units, as well as supervised interventions in their field of expertise (e.g. MIPOTRH final year students who
recently created a Junior company - RHumo).
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
A UC dispõe de uma estrutura ramificada e próxima dos estudantes que permite dar resposta às suas
necessidades no aconselhamento sobre possibilidades de financiamento e emprego. A Div. de Planeamento e
Inserção Profissional (DPIP), a Divisão de Inovação e Transferências do Saber (DITS) e a Divisão de
Candidaturas, Projectos e Atividades (DCPA) dão apoio central e transversal a toda a academia nestes
domínios, de forma articulada e concertada. Estas estruturas são ainda complementadas por pequenas células
de apoio específico às necessidades das faculdades, como por exemplo o SAPI – Ser. de Apoio a Projectos e
Investigação da FCTUC, bem como através da articulação com os núcleos de estudantes da Associação
Académica de Coimbra, para a realização de iniciativas específicas. No ano de 2011, decorreram na FPCEUC
(13-15 Março) ciclos de informação sobre empregabilidade na área da Psicologia, bem como sessões de treino
de competências para estudantes, apoiando-os na procura ativa de emprego.
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
The UC has a ramified structure that is close to the students, which allows it to respond to their counselling
needs on financing and employment opportunities. The DPIP - Career Planning and Job Seeking Division, the
DITS - Innovation and Knowledge Transfer Division and the DCPA - Application, Projects and Activity Division
give central and transversal support to the entire univ. in these fields, in a concerted manner. These structures
are further supplemented by small support cells that are specific to the faculty’s needs, such as FCTUC’s SAPI
(Research Project Support Service), as well as through coordinating with student nuclei of the Associação
Académica de Coimbra (Coimbra’s Academic Association) to conduct specific initiatives. In 2011, at FPCEUC
(13-15 March) there were information cycles on employability in the area of Psychology, as well as
competences training sessions for students, actively supporting them in the job search
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
No final de cada semestre, conforme procedimento estabelecido na UC, é aplicado um inquérito pedagógico
sobre o processo de ensino/aprendizagem, que inclui índices de satisfação dos estudantes deste CE. Os
principais resultados deste inquérito são imediatamente transmitidos aos docentes para que estes façam uma
reflexão sobre os mesmos. Todos os resultados dos inquéritos e reflexões dos docentes são integrados na
autoavaliação do CE e da UO, bem como na definição das ações de melhoria a implementar no processo de
ensino/aprendizagem dos programas de estudos. Os resultados do inquérito de satisfação dos estudantes são,
ainda, discutidos em reuniões de Conselho Pedagógico e em reuniões de Coordenações de Curso, com o
objetivo de refletir sobre possíveis estratégias conducentes a melhorias contínuas nos processos de
ensino/aprendizagem deste CE.
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
At the end of each semester, according to the procedure established at the UC, a pedagogic survey is
administered on the teaching/learning process, which includes the satisfaction level of students in this CS. The
key findings of this survey are immediately relayed to lecturers so that they can reflect on these. All the results
of the surveys and lecturers’ reflections are included in the CS’s and OU’s self-assessment, as well as in the
definition of improvement measures to be implemented in the teaching/learning process of the study
programmes. The results of the student satisfaction survey are, additionally, discussed in Pedagogic Council
meetings and Course Management meetings, with the goal of reflecting on possible strategies that would lead to
continuous improvement in the teaching/learning processes of this CS
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5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
A UC criou uma rede interna coordenada pela Divisão de Relações Internacionais (DRI) com o objetivo de
promover uma mobilidade de qualidade respeitando escrupulosamente as regras do ECTS. Em todas as
unidades orgânicas/ departamentos existem coordenadores que se ocupam fundamentalmente do contrato de
estudos e do reconhecimento dos créditos obtidos.
A DRI promove a mobilidade através de sessões de informação nas unidades orgânicas e através da sua
página em linha que mantem permanentemente atualizada.
A internacionalização é uma das prioridades estratégica da UC. Apesar da mobilidade ser a principal
componente estão a ser dados passos firmes no sentido da promoção e desenvolvimento de diplomas
conjuntos quer a nível da participação em projetos ERASMUS MUNDUS quer a nível de outras parcerias
inspiradas nesse modelo. A atração de estudantes e investigadores e docentes estrangeiros é outro vetor
importante da internacionalização.
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
The university has created an intern network that is coordinated by the International Relations Unit (DRI) to
promote quality mobility, accordingly to the ECTS regulations. In every organic unit/department there are
coordinators who address the studys’ contract and the obtained credits recognition.
The DRI promotes mobility through briefing sessions at the organic units and through its online page, which is
constantly updated.
Internationalization is one of the University’s strategic priorities. Even though mobility is its main component,
steady steps are being taken in order to promote and develop joint degrees, which participate in projects such
as ERASMUS MUNDOS and others alike. Another important vector of the internationalization is the mobility of
foreign students, investigators and professors.

6. Processos
6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos
6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento.
O CE em análise é composto por uma estrutura curricular com duas fases, formando um CE integrado,
conducente ao grau de Mestre.
A 1ª fase, composta por 3 anos (180 ECTS), centra-se nos processos psicológicos, nas grandes teorias e
modelos do comportamento humano, na metodologia de investigação e estatística. Visa uma formação
generalista, não profissionalizante.
A 2ª fase, com 2 anos (120 ECTS), oferece formação específica, focada na formação aplicada e promove
competências inerentes à investigação científica autónoma. Estrutura-se em três grandes áreas de
especialização: Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Aconselhamento; Psicologia das Organizações e
do Trabalho; e Psicologia Clínica e Saúde (com 5 subáreas).
Para além dos objectivos e competências transversais estabelecidos para a 1º fase e 2ªfase do CE, são
estabelecidos objectivos de aprendizagem específicos para cada uma das fases. A 1.ª fase do CE tem como
principal objetivo que o estudante adquira os conhecimentos fundamentais relativos aos processos
psicológicos, aos seus fundamentos biológicos e socioculturais e à sua integração, bem como às bases
metodológicas e estatísticas, à avaliação psicológica e aos modelos teóricos ligados ao comportamento
humano. A 2ª fase consolida conhecimentos inerentes aos modelos teóricos, processos de avaliação e, em
simultâneo, proporciona a aquisição de competências necessárias ao exercício profissional da Psicologia. O
estágio curricular e a tese proporcionam competências científicas, rigor e autonomia nos processos de
conhecimento, intervenção e investigação. A colaboração com instituições diversas (educativas, de saúde,
justiça, empresas) prepara o aluno para a realização do Estágio Profissional da Ordem, salientando a relevância
da formação científica como suporte.
Consideram-se competências específicas da 1ª fase: conhecer os processos psicológicos básicos, interpretar
criticamente a produção científica, identificar e problematizar modelos teóricos; identificar possibilidades de
aplicação da psicologia; identificar dilemas éticos e conhecer as normas deontológicas da Psicologia.
Consideram-se competências específicas da 2ª fase: identificar de problemas e necessidades do cliente;
descrever e avaliar variáveis (individuais, grupais, organizacionais); realizar avaliação psicológica,
psicodiagnósticos e peritagens; planificaçãode ações de intervenção e a sua avaliação.
A verificação do cumprimento dos objectivos e competências é realizada através da avaliação de
conhecimentos e competências de cada uma das uc, estágio e tese, e é efetuada de acordo com as Normas de
Avaliação em vigor na FPCE UC, com o Regulamentado de Estágio e o enquadramento do Regulamento Geral
do MIP. A perceção dos docentes e estudantes sobre o cumprimento dos objectivos estabelecidos é garantida
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pelo SGQP da UC. É ainda realizada a auscultação do mercado de trabalho sobre a satisfação com a formação
e prestação de serviços dos estudantes da FPCE UC.
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study cycle, and measurement of
its degree of fulfillment.
The CS under analysis has a curricular structure with two phases, creating an integrated CS that leads to a
Master’s degree. The 1st phase, comprising 3 years (180 ECTS), is centred on psychological processes, major
theories and models of human behaviour, research methodology and statistics. It is intended to provide a
general, non-vocational training.The 2nd phase, lasting 2 years (120 ECTS), provides specific training, focused
on applied training and promotes competences specific to autonomous scientific research. It is divided into
three main areas of expertise: Educational, Developmental and Counselling Psychology; Psychology of
Organisations and Work; and Clinical and Health Psychology (with 5 speciality subareas).Besides the
transversal objectives and competences established for the 1st phase and 2nd phase of the CS, more specific
learning objectives are defined for each of the phases. The main goal of the 1st phase of the CS is that the
student acquires fundamental knowledge regarding psych. processes, its biological and socio-cultural
foundations and its integration, as well as the methodological and statistical bases, psychological assessment
and theoretical models linked to human behaviour. The 2nd phase consolidates knowledge inherent to
theoretical models, assessment processes and, simultaneously, fosters the acquisition of competences
necessary to the professional practice of Psychology. The curricular internship and the thesis provide scientific
competences, rigour and autonomy in the processes of knowledge, intervention and research. Collaboration
with various institutions (educational, health, justice, companies) prepare the student to undertake the Estágio
Profissional da Ordem (Professional Internship of the Order), emphasizing the relevance of a scientific training
background. Specific competences for the 1st phase are: to know the basic psychological processes, to
critically interpret scientific outputs, to identify and to query theoretical models; to identify opportunities for the
application of psychology; to identify ethical dilemmas and know the deontological rules of Psychology. Specific
competences for the 2phase are: to identify client’s problems and needs; to describe and assess variables
(individual, group, organisational); to perform psychological evaluations, psycho-diagnoses and form expert
opinions; to elaborate intervention plans and evaluate them. Verification of compliance with objectives and
competences is through assessment of knowledge and competences of each of the CUs, internship and thesis,
and is conducted according to the current Assessment Norms of the FPCE UC, with the Internship Regulations
and the framework of the General Regulation of the MIP. The lecturers’ and students’ perception of the
compliance with established objectives is guaranteed by the UC’s SGQP UC. Furthermore, importance is also
given to the job market’s satisfaction with the training of and service provision by FPCE UC students
6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
A organização do CE tem por base os diplomas legislativos que concretizaram o processo de Bolonha a nível
nacional - Decreto-Lei nº 42/2005 de 22 de Fevereiro de 2005; Decreto-Lei nº 74/2006 de 24 de Março de 2006;
Decreto-Lei 107/08 de 25 de Junho, Decreto-Lei 230/09 de 14 de Setembro e Rectificação n.º 81/09 de 04 de
Outubro - e ao nível da UC - Despacho nº 25 318/2005 25 318/2005 de 09 de Dezembro de 2005.
Diversos aspectos patentes na estrutura do plano curricular do CE, reflectem a orientação segundo os
princípios de Bolonha e segundo o Diploma Europeu de Psicologia, proposto pela European Federation of
Psychologists Associations (EFPA). Destacamos: a estrutura curricular em duas fases, num ciclo integrado –
com uma exigência de formação de 5 anos (300 ECTS) – conducente ao grau de Mestre. A especificação de
objectivos (nas diversas uc) em função das competências a adquirir; o incentivo à escolha de uc em domínios
científicos afins (oferecendo um leque de opções de outras UO ou Departamentos da UC); diversificação de
áreas de estudo (particularmente ao nível da 2ª fase do CE); aumento de número de horas de contacto teóricoprático, em detrimento de horas de contacto teóricas; criação de horas de contacto colectivo, especificamente
direccionadas para a prática; incentivo para que os estudantes acedam a opções formativas em contexto
nacional ou internacional; creditação da formação complementar efectuada por associações científicas e/ou
profissionais credíveis (balizadas pelos órgãos científicos da Faculdade); e maior flexibilidade na construção do
currículo académico individual, pela oferta de opções de uc dentro do plano de estudos do CE.
A adequação a Bolonha introduziu reorganizações nas metodologias de trabalho preconizadas, das quais
salientamos: o aumento de trabalho autónomo do aluno; a implementação de trabalho experimental integrado
em diferentes unidades curriculares; a implementação de trabalho de projecto, acompanhado da definição de
competências específicas; horas de tutoria para acompanhamento e apoio. Também a nível dos processos de
avaliação se verificaram adequações, das quais destacamos: a substituição do predomínio da avaliação
tradicional (exame escrito final) pela articulação entre diversas propostas de avaliação (e.g., esquemas de
avaliação periódica e avaliação conjugada com diferentes metodologias). A maior responsabilização do aluno
no seu processo de avaliação cumpre os propósitos de Bolonha e tem garantindo o seu maior empenhamento.
Alterações no Regulamento Pedagógico da UC balizaram as alterações nas metodologias de avaliação,
garantindo, simultaneamente, o rigor e adequação às especificidades das diferentes uc e a novas
oportunidades de formação.
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6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process.
Organisation of the CS is based on legal acts that materialise the Bologna process in Portugal - Decree-Law no.
42/2005 of 22 February 2005; Decree-Law no. 74/2006 of 24 March 2006; Decree-Law 107/08 of 25 June,
Decree-Law 230/09 of 14 September and Rectification no. 81/09 of 04 October – and in terms of the UC - Order
no. 25 318/2005 25 318/2005 of 09 December 2005.
Various aspects of the structure of the curricular plan for the CS reflect conformity with the Bologna principles
and the European Diploma in Psychology, proposed by the European Federation of Psychologists Associations
(EFPA). Of note: the two-phase curricular structure, in an integrated cycle – requiring 5 years of training (300
ECTS) – leading to a Master’s degree. The specification of objectives (in the various CUs) in light of the
competences to be attained; the incentive to choose CUs in related scientific fields (providing a range of options
from other OUs or Departments of the UC); diversification of areas of study (particularly in terms of the 2phase
of the CS); increase in the number of theoretical and practical contact hours, to the detriment of theoretical
contact hours; creation of group contact hours, specifically geared towards practice; incentive for students to
access training options in Portugal or abroad; accreditation of supplementary training carried out by credible
scientific and/or professional associations (established by the Faculty’s scientific organs); and greater flexibility
in constructing the individual academic curriculum, by providing CUs options within the CS study plan.
Adapting to Bologna introduced a reorganisation of recommended work methodologies, of which we highlight:
the increase in students’ autonomous work; the implementation of experimental work integrated into different
curricular units; the implementation of project work, accompanied by the definition of specific competences;
tutorial hours for follow-up and support. Adaptations were also carried out with regard to assessment
processes, of which we highlight: the replacement of prevalent traditional assessment (written final exam) for
the combination of various forms of assessment (e.g. periodic assessment schemes and assessment through
different methodologies). The greater accountability of the student in his or her assessment process meets the
goals of Bologna and has guaranteed a greater their greater involvement. Alterations to the UC’s Pedagogic
Regulation guided changes to assessment methodologies, simultaneously ensuring the rigour e suitability to the
specificities of the different CUs and new training opportunities.
6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
O actual Plano de Estudos em Psicologia (Mestrado Integrado em Psicologia – MIP), resultante da adequação
ao Processo de Bolonha, teve início no ano lectivo 2006-2007. Desde essa altura, tem sido feita a monitorização
da sua implementação, efectuada pela Comissão de Acompanhamento do Processo de Bolonha, auto-avaliação
efectuada pela própria FPCE UC no ano 2011, informação proveniente do Sistema de Gestão de Qualidade
Pedagógica (SGQP) da UC, e do processo de acreditação preliminar da FPCE-UC (2009-2011). A integração de
dados destes processos tem permitido afinar, anualmente, aspetos intra e inter unidade(s) curricular(es), no
que diz respeito à actualização científica de conteúdos; à adequação de metodologias de ensino e de avaliação
e ao esforço exigido aos alunos. Ao longo do presente ano lectivo, de forma mais estruturada e aprofundada, foi
efectuada uma reestruturação curricular mais abrangente, da qual se dá conta no ponto 10.
6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
The current Psychology Study Plan (Integrated Master in Psychology – MIP), which is the result of adjustment to
the Bologna Process, began in the 2006-2007 academic year. Since then, monitoring of its implementation has
been conducted by the Bologna Process Follow-up Committee, a self-assessment process undertaken by the
Faculty itself in 2011, information from the UC’s Sistema de Gestão de Qualidade Pedagógica (SGQP Pedagogic Quality Management System), and the preliminary accreditation process de of the FPCE-UC (20092011). The integration of data from these processes has enabled an annual tuning of intra and inter curricular
unit aspects, regarding the scientific updating of contents; the suitability of teaching and assessment
methodologies and the effort required from students. Throughout the current academic year a broader
curricular restructuring was carried out, in a more structured and deeper manner, which is covered in point 10.
6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
Ao longo de todo o plano de estudos, os alunos são sensibilizados para as exigências inerentes à investigação
científica (e.g. apresentações detalhadas de trabalhos em diversas uc e análise de artigos científicos),
preparando-se para a realização mais autónoma de investigação que ocorrerá com a elaboração da tese. A
presença de Unidades I&D ligadas à área da Psicologia, com vários projectos em curso com financiamento
externo, tem permitido a integração de alunos, da 1ª e 2ª fases do CE, através de BII/FCT.A participação em
projetos de investigação em curso garante a creditação até 4 ECTS, incentivando essa prática. O
desenvolvimento dos trabalhos da tese, no âmbito da qual é apresentado e discutido um projecto de
investigação, orientado por Seminários, proporciona oportunidade de concretização de investigação
fundamental ou aplicada, desenvolvendo competências de investigação indispensáveis ao exercício de uma
prática sustentada e rigorosa ou ao prosseguimento de estudos (3ºciclo).
6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research.
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Throughout the study plan, students are sensitised to the inherent requirements of scientific research (e.g.
detailed presentation of projects from different CUs and critical analysis of scientific articles), preparing them to
independently conduct their own research materialised as a written theses. The existence of R&D Units
associated with areas of Psychology, with several ongoing projects with external funding, has allowed the
integration of students from the 1st and 2nd phases of the CS, through the BII/FCT. Participating in ongoing
research projects guarantees up to 4 ECTS accreditation, thus encouraging this practice. Undertaking work for
the thesis, which includes the present. and discussion of a research project, guided by Seminaries, provides an
opportunity to carry out fundamental or applied research, by developing research competences that are
essential to a sustained and rigorous practice or to continue studies (3rd cycle).

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Ficha das unidades curriculares
Mapa IX - 1º OB - Biologia e Genética/ Biology and Genetics
6.2.1.1. Unidade curricular:
1º OB - Biologia e Genética/ Biology and Genetics
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Jesus Regateiro - 82h- 31h30m (T) 31h 30m (PL) 19h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Henriqueta Alexandra Mendes Brêda Lobo Coimbra Silva – 40 horas de contacto (4 h de aulas teóricas e 36 h de
aulas práticas, correspondendo a 6h por semana durante 6 semanas)
- Maria Joana Lima Barbosa de Melo – 39 horas de contacto (3 h de aulas teóricas e 36 h de aulas práticas,
correspondendo a 6h por semana durante 6 semanas).
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Henriqueta Alexandra Mendes Brêda Lobo Coimbra Silva – 40 horas
- Maria Joana Lima Barbosa de Melo – 39 horas de contacto
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender os mecanismos biológicos e genéticos básicos responsáveis pelo funcionamento da célula, pela
sua diferenciação e integração no organismo;
- Explicar as bases biológicas e genéticas do comportamento normal, a sua complexidade e variabilidade interindividual, assim como as bases biológicas e genéticas dos desvios da normalidade;
- Identificar especificidades das células envolvidas na neurotransmissão e compreender os diferentes
mecanismos associados à transmissão nervosa;
- Identificar o papel da hereditariedade e da interação com o ambiente físico, biológico e social na determinação
dos fenótipos;
- Saber selecionar metodologias para avaliar a etiologia e o risco de recorrência de fenótipos patológicos de
origem genética que envolvam disfunções comportamentais;
- Identificar as especificidades do aconselhamento genético de cada tipo de patologia genética (cromossómica,
monogénica e multifatorial ou complexa).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand the basic biologic and genetic mechanisms responsible for the function, differentiation and
integration of the cell in the organism;
- To explain the biologic and genetic basis of normal behaviour, its complexity and variability, as well as the
biologic and genetic basis of dysfunctional behaviour;
- To identify the specificities of the cells involved in neurotransmission and to understand different mechanisms
related to nervous transmission;
- To identify the role of the interdependence between inheritance and physical, biologic and social environment
in the determination of phenotype;
- To select the appropriate methodology to evaluate the cause and the recurrence risk of abnormal phenotypes
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involving dysfunctional behaviour;
- To identify the specificities of genetic counselling for each type of genetic disease (chromossomic, monogenic
and multifactorial or complex)
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Estrutura da célula eucariota: compartimentos celulares e tráfego intracelular
- Mecanismos biológicos básicos: do DNA à proteína
- Princípios gerais de sinalização celular.
- Regulação da expressão génica
- Estrutura geral do sistema nervoso no Homem
- Princípios gerais de neurotransmissão
- Ciclo celular, mitose, meiose, gametogénese e fertilização
- Anomalias cromossómicas: tipos, mecanismos de formação e mosaicismo
- Variabilidade genética: polimorfismos e mutações
- Metodologias de diagnóstico em genética e suas aplicações
- Hereditariedade mendeliana: características, cálculos de risco e aconselhamento genético
- Hereditariedade não mendeliana: hereditariedade mitocondrial, imprinting genético e hereditariedade
multifatorial
- Consanguinidade e genética de populações
- Anomalias congénitas: o exemplo do atraso mental
- Princípios do aconselhamento genético
6.2.1.5. Syllabus:
Structure of the eukaryotic cell: cellular compartments and intracellular trafficking
- Basic biological mechanisms: from DNA to protein
- General principles of cellular signaling
- Regulation of gene expression
- General structure of the human nervous system.
- General principles of neurotransmission
- Cell cycle, mitosis, meiosis, gametogenesis and fertilization
- Chromosomal anomalies: balanced and unbalanced anomalies, mechanisms of formation, mosaicism
- Genetic variability: polymorphisms and mutations
- Diagnostic methodologies in genetics and their application
- Mendelian inheritance: characteristics, risk calculations and genetic counselling
- Non-mendelian inheritance: mitochondrial inheritance, genetic imprinting and complex traits
- Consanguinity and population genetics
- Congenital abnormalities: the example of mental delay
- Principles of genetic counselling
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conhecimento da estrutura e funções da célula eucariota e do fenómeno da neurotransmissão permite
compreender o funcionamento celular normal e entender os desvios que ocorrem na doença;
-O estudo dos processos de divisão celular é importante para entender a forma com a célula e os organismos
se perpetuam. O conhecimento do processo de formação de gâmetas e posterior fertilização é essencial para
entender a formação de um novo organismo em condições normais e os problemas que podem ocorrer.
- A regulação da expressão génica é essencial para compreender a diferenciação celular, a sua integração no
todo do organismo, a interação e interdependência com o meio externo físico, biológico e social e a ocorrência
de disfunções
- O conhecimento sobre polimorfismos e mutações é essencial para compreender o DNA como fonte de
variabilidade individual normal e de doença
- A caracterização dos vários tipos de fenótipos genéticos permite compreender as especificidades do
aconselhamento genético
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The knowledge of the eukaryotic cell structure and function and of neurotransmission allows the understanding
of normal cell function and possible dysfunctions associated with disease.
- The study of the process of cell division is important to understand the way the cell and organisms perpetuate
themselves. The knowledge of the gametes formation process and subsequent fertilization is essential for
understanding the formation of a new organism under normal conditions and problems that may occur.
- The regulation of gene expression is essential to understand the differentiation and integration of the cell in the
organism, the interdependence between inheritance and environment and the occurrence of pathology
- The characterization of polymorphisms and mutations is essential to understand the DNA as a cause of normal
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variability and disease
- The characterization of the different types of genetic phenotypes allows to understand the specificities of the
respective genetic counselling
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- aulas teóricas, expositivas
- aulas teórico-práticas para discussão em grupo de temas atuais e transversais à Biologia e à Genética
- aulas práticas, para resolução de problemas de aconselhamento genético
- auto-formação e auto-avaliação baseada na resolução de problemas propostos com soluções
- auto-formação baseada na resolução de duas fichas sobre artigos científicos
Metodologia de avaliação: exame escrito final ou avaliação periódica através de testes teóricos e práticos
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes: lectures
- Theoretical and practical classes: to discuss proposed topics related to Biology and Genetics.
- Theoretical and practical classes: to discuss and solve problems of genetic counselling
- Homework: training exercises
- Scientific papers to analyse
Assessment method: final written exam or periodic assessment with theoretical and practical tests
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas teóricas, essencialmente expositivas, facilitam a compreensão dos conteúdos programáticos;
- As aulas teórico-práticas com discussão de temas atuais pelos alunos e os docentes permitem contextualizar
a importância da Biologia e da Genética na sociedade moderna e avaliar o seu impacto no contexto
psicossocial.
- As aulas práticas permitem a aplicação dos conhecimentos na resolução de problemas de aconselhamento
genético;
- Os exercícios de auto-formação e auto-avaliação promovem a consolidação dos conhecimentos e permitem
um treino orientado para a avaliação final;
- A análise dos artigos científicos permite aos alunos verificarem a utilidade e aplicação dos conhecimentos à
sua área específica de formação.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical classes: mainly lectures, they allow a more structured understanding of the contents.
- Theoretical/Practical classes: the discussion of different topics with students allows the contextualization of
Biology and Genetics in modern society and its psychosocial impact.
- Practical classes: they allow the application of the theory to the resolution of cases of genetic counselling.
- Homework exercises: they improve the knowledge of the subjects and allow the training for the final exam.
- Analysis of scientific papers: useful for the students to assess their competences and to exemplify the
application of Biology and Genetics to the area of Psychology.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
1. Books:
- Biologia Celular e Molecular. Carlos Azevedo. Lidel. 4ª edição, 2004.
- Molecular Biology of the Cell. Alberts et al. Garland Sci. 5th ed, 2008.
- Manual de Genética Médica. F.J. Regateiro. Imprensa da Universidade, Coimbra, 2003.
- Human Molecular Genetics 4; Tom Strachen&Andrew P. Read;
- Genética en Medicina: Thompson&Thompson, 5ª Edição
2. Papers:
Generalist genes analysis of DNA markers associated with mathematical ability and disability reveals shared
influence across ages and abilities. Sophia J Docherty, Yulia Kovas, Stephen A Petrill, Robert Plomin. BMC
Genetics 2010, 11:61
- The future of genetics in psychology and psychiatry: Microarrays, genome-wide association, and non-coding
RNA. Robert Plomin1 and Oliver S. P. Davis1. J Child Psychol Psychiatry. 2009; 50:63–71.
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6.2.1.1. Unidade curricular:
1º OB - Ciências Sociais - Social Sciences
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Pires Valentim -0 h
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carla Sofia Andrade Teodósio dos Santos Valadas e Góis -- 31h 30m (T) 31h 30m (PL)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Carla Sofia Andrade Teodósio dos Santos Valadas e Góis -- 31h 30m (T) 31h 30m (PL)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No âmbito da disciplina de Ciências Sociais pretende-se fornecer aos estudantes uma visão global das
Ciências Sociais, destacando em particular o papel fundamental da Sociologia. Neste sentido, serão abordadas
as principais correntes Teóricas da Sociologia.
De entre as competências que os estudantes deverão adquirir enfatizam-se as seguintes:
- Aquisição de conceitos básicos das Ciências Sociais.
- Compreensão do percurso histórico-evolutivo do pensamento em Ciências Sociais, com ênfase na Sociologia.
- Introdução à análise e ao debate de teorias atuais das Ciências Sociais, com ênfase na Sociologia.
- Aquisição de competências de análise e debate de temas atuais das Ciências Sociais.
- Desenvolvimento de uma visão crítica dos fenómenos sociais e da sociedade que nos rodeia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim of this Curricular Unit is to present students with a global understanding of social sciences, highlighting
the central place of Sociology. Thus, the analysis of the development of major theoretical approaches in
Sociology will be carefully analyzed.
Some of the competencies that students should obtain are:
- Learning of basic concepts within the Social Sciences.
- Understanding the history and development of the major theoretical approaches in Sociology.
- Introduction to the analysis and debate of some theoretical transformations currently undergoing.
- Ability to critically reflect on social issues and our (global) society.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Aspectos epistemológicos do estudo das Ciências Sociais. Uma visão global sobre as Ciências Sociais. A
ruptura com o senso comum nas Ciências Sociais
2. Raízes históricas do desenvolvimento das Ciências Humanas e das Ciências Sociais
3. Grandes correntes sociológicas clássicas
3.1.A Sociologia Europeia
3.1.1. A Sociologia Francesa (Saint-Simon; Comte; Durkheim)
3.1.2. A Sociologia Alemã (Marx; Weber; Simmel)
3.1.3. A Sociologia Britânica (Spencer)
3.1.4. A Sociologia Italiana (Pareto; Mosca)
3.2. A Sociologia Norte-Americana
3.2.1. A Escola de Chicago
3.2.2. A Escola de Harvard (Sorokin; Talcott Parsons)
4. Grandes correntes sociológicas modernas
5. Modernidade e Pós-Modernidade
6.2.1.5. Syllabus:
1. Epistemological aspects of the study of Social Sciences. A global vision of Social Sciences. The rupture with
common sense in Social Sciences
2. Historical reasons for the development of Social Sciences
3. Great classical trends of Sociology
3.1 European Sociology
3.1.1. French Sociology (Saint-Simon; Comte; Durkheim)
3.1.2. German Sociology (Marx; Weber; Simmel)
3.1.3. British Sociology (Spencer)
3.1.4. Italian Sociology (Pareto; Mosca)
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3.2. North-American Sociology
3.2.1. The Chicago School
3.2.2. The Harvard School (Sorokin; Talcott Parsons)
4. Great modern trends of Sociology
5. Modernity and Post-Modernity
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular na medida em que o
programa está estruturado em torno das principais correntes teóricas da Sociologia, desde os autores
clássicos até às correntes contemporâneas/mais recentes.
Complementarmente, sublinhamos que os primeiros dois pontos do programa vão ao encontro das
especificidades do olhar sociológico, de molde a permitir criar as bases para um pensamento analítico e
criativo por parte dos alunos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is consistent with the objectives of the curricular unit since it is constructed around the major
theoretical approaches in Sociology, from early origins thinkers to contemporary and recent theories.
Moreover, the first, introductory ideas regarding the specificities of the “sociological imagination” emphasize its
indispensability in laying the foundations for an analytical and creative mindset
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino adotados são a exposição e discussão (individual e em grupo) de ideias.
São dois os métodos de avaliação previstos:
A/ Avaliação continua.
Dois testes escritos (75%) e trabalhos práticos a realizar no âmbito das aulas (25%). Estes últimos consistirão
na análise e discussão oral de um texto do caderno de textos previamente disponibilizado pela docente.
B/ Exame
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methods:
Lectures; Discussion; Group Discussion.
There are two distinct components of evaluation:
A/ In-class oral discussion and written presentation of a scientific paper – 25%. Two written tests – 75%.
B/ Exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método expositivo é considerado essencial para fornecer aos estudantes algumas ferramentas teóricas
primordiais, relacionadas nomeadamente com a compreensão da história e evolução do pensamento teórico
das Ciências Sociais e, em particular, da Sociologia. Esta metodologia de ensino é fundamental também no
âmbito da familiarização dos alunos com alguns conceitos centrais das Ciências Sociais.
O debate e a discussão de ideias serão também recursos utilizados de modo a tornar o processo de
aprendizagem mais participado. Deste modo, espera-se que os alunos e a docente possam refletir sobre a
realidade social envolvente
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
O método expositivo é considerado essencial para fornecer aos estudantes algumas ferramentas teóricas
primordiais, relacionadas nomeadamente com a compreensão da história e evolução do pensamento teórico
das Ciências Sociais e, em particular, da Sociologia. Esta metodologia de ensino é fundamental também no
âmbito da familiarização dos alunos com alguns conceitos centrais das Ciências Sociais.
O debate e a discussão de ideias serão também recursos utilizados de modo a tornar o processo de
aprendizagem mais participado. Deste modo, espera-se que os alunos e a docente possam refletir sobre a
realidade social envolvente
6.2.1.9. Bibliografia principal:
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AAVV (1996). Para Abrir as Ciências Sociais. Lisboa: Publicações Europa-América.
Berger, P. (1996). Perspectivas Sociológicas. Uma Visão Humanística. Brasil: Ed. Vozes.
Costa, A. F. da (1992). Sociologia. Lisboa: Difusão Cultural.
Durkheim, É. (1987). As Regras do Método Sociológico. Lisboa: Editorial Presença.
Giddens, A. (1990). Capitalismo e Moderna Teoria Social. Uma análise das obras de Marx, Durkheim e Max
Weber. Lisboa: Editorial Presença.
Giddens, A. (2004). Sociologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Nunes, A. S. (1987). Questões Preliminares sobre as Ciências Sociais. Lisboa: Editorial Presença
Ritzer, G. & Douglas, J. G. (2003). Modern Sociological Theory. New York: McGraw-Hill.
Santos, B. S. (1995). Introdução a uma Ciência Pós-Moderna. Porto: Edições Afrontamento.
Silva, A. S. & Pinto, J. M. (orgs.) (1986). Metodologia das Ciências Sociais. Porto: Ed. Afrontamento.

Mapa IX - 1º OB - Estatistica I /Statistics I
6.2.1.1. Unidade curricular:
1º OB - Estatistica I /Statistics I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Tomás da Silva - 82h - 31h 30m (T) 31h30m (T) 31h 30m (PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Estatística I está centrada no desenvolvimento do pensamento estatístico (conceitos,
raciocínio e pensamento), da persistência (conduzindo à utilização dos conhecimentos e das competências
estatísticas depois de concluírem a disciplina), e das atitudes e crenças (acerca do valor e da importância da
estatística e acerca dos próprios como aprendizes e utilizadores da Estatística) dos estudantes de Psicologia.
Procura-se, igualmente, promover o desenvolvimento de competências práticas de análise de dados,
nomeadamente, usando ferramentas informáticas de referência. Por exemplo, recorrendo ao programa SPSS
para Windows, os estudantes serão capazes de criar um ficheiro de dados, manipular e criar variáveis, produzir
diversos tipos de gráficos e utilizar uma série de procedimentos de inferência estatística elementares (testes
paramétricos e não-paramétricos aplicados a frequências, médias, variâncias e a dados ordinais).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The unit Statistics I is focused on the development of statistical thinking (concepts, reasoning and thinking),
persistence (leading to the use of statistical knowledge and skills after completing the unite), and the attitudes
and beliefs (about the value and the importance of statistics and about themselves as learners and users of
statistics) of psychology students. It is also aimed to promote the development of practical skills of data
analysis, namely, using reference tools. For example, using SPSS for Windows, students will be able to create a
data file, manipulate and create variables, produce various types of charts and use a series of elementary
statistical inference procedures (parametric and nonparametric tests applied to frequencies, means, variances
and ordinal data).
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A - Conceitos teóricos
I - Introdução: Linguagem básica da Estatística e dos Métodos Quantitativos de Análise de Dados
II - Estatística Descritiva e Análise Exploratória de Dados (Tabelas de frequências e gráficos associados;
Medidas de Tendência Central; Medidas de Variabilidade; Medidas de Assimetria e de Curtose; Medidas de
III - Estatística Inferencial (Conceitos básicos de Probabilidade; Distribuições de amostragem e Testes de
Hipóteses Estatísticos acerca de médias – uma amostra; duas amostras independentes e relacionadas; Testes
de Hipóteses Estatísticos Não-Paramétricos )
B - Laboratórios
I - Introduzindo o SPSS (iniciar uma sessão de trabalho com o SPSS; usar ficheiros de dados; construir um
ficheiro de dados; manipular ficheiros e construir novas variáveis)
II - Trabalhar com os procedimentos do Menu Analyse do SPSS (Descriptives; Compare Means; Nonparametric
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Tests)
III – Trabalhar com os procedimentos do Menu Graphs do SPSS
IV– Produzir um relatório de análise de dados.
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical concepts
I - Introduction: Basic Language of Statistics and Quantitative Methods for Data Analysis;
II - Descriptive Statistics and Exploratory Data Analysis (Tables of frequencies and associated graphics,
Measures of Central Tendency, Measures of Variability; Measures of Asymmetry and kurtosis;
III - Inferential Statistics (Fundamentals of Probability, Sampling Distributions and Statistical Hypothesis Testing
about averages - a sample, two independent and related samples; Non-Parametric Statistical Hypothesis Tests)
B - Laboratories
I - Introducing SPSS (starting a work session with SPSS, using data files, building a data file, manipulating files
and creating new variables)
II - Working with the procedures of the SPSS Analyse Menu (Descriptives; Compare Means; Nonparametric
Tests)
III - Working with the procedures of the SPSS Graphs menu
IV – How to create a data analysis report.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Estatística I é uma u.c. de introdução à aplicação dos métodos e técnicas da estatística às questões
substantivas que interessam à Psicologia. Na selecção dos conteúdos programáticos tivemos em conta o
percurso prévio dos estudantes no secundário e as competências de literacia estatística e de proficiência
analítica que os estudantes precisam de ter enquanto futuros psicólogos, segundo o modelo de cientistaprático. Donde, com o programa da u.c. procurarmos alcançar um equilíbrio entre uma abordagem mais teórica
e conceptual (objectivo das aulas teóricas) e uma abordagem mais prática e de aplicação dos conceitos ao
“mundo real” (objectivo proposto para as aulas laboratoriais/práticas). Nas aulas práticas as estudantes
realizam exercícios de aplicação recorrendo a calculadoras científicas e os computadores. O ensino apoiado
em computador é particularmente enfatizado, sendo as estudantes treinadas a realizar diversas operações
com bases de dados recorrendo ao programa IBM SPSS.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Statistics I is an introductory unit to the application of statistical methods and techniques to pertinent issues of
interest to psychology. In the selection of the program’s contents, it was taken into consideration students' prior
knowledge at secondary school as well as the statistical literacy skills and analytical expertise that they need to
achieve as future psychologists, according to the model of a practical scientist. Therefore, through this program
we aim to achieve a balance between a more theoretical and conceptual approach (goal of the lectures) and a
more practical strategy for the application of concepts to "real world" (objective set proposed for the
laboratory/practical classes). In practical classes students do practical exercises using scientific calculators
and computers. The computer-supported education is particularly emphasized, and the students trained to
perform various operations with databases using IBM SPSS program.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas (50%): exposição dos conceitos que enquadram os métodos e as técnicas da estatística
descritiva e da estatística inferencial. Aulas práticas (50%): para operacionalizar a dimensão conceptual
através da resolução de problemas, recorrendo exercícios de aplicação prática e à manipulação de
calculadoras científicas e/ou software estatístico apropriado.
Avaliação
De acordo com as regras em vigor (http://www.uc.pt/fpce/destaques/normas_avaliacao)
Tipos de Provas (na u.c. ESTATÍSTICA I)
Tipo A (teste e/ou exame)
Tipo C (Trabalhos práticos ou de tipo laboratorial)
Avaliação periódica
Dois tipos de provas (Tipo A e Tipo C)
Tipo A (Exame: ex): 1 (um) exame
Tipo C (Avaliação das Práticas): 2 (dois) testes
Classificação: 2 testes (30%, 6 valores, cada prova); ex (40%, 8 valores)
Regime de avaliação final
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes (50%): Lectures about the concepts that provide the framework for the methods and
techniques of descriptive statistics and inferential statistics. Practical classes (50%) to operationalize the
conceptual dimension by solving problems, carrying out practical exercises and using scientific calculators and
/ or appropriate statistical software.
Assessment
According to the regulations published in (http://www.uc.pt/fpce/destaques/normas_avaliacao)
Types of examinations (in STATISTICS I)
Type A (test and / or examination)
Type C (practical assignment or laboratorial assignment)
Periodic evaluation
Two types of examination (Type A and Type C)
Type A examination: 1 examination
Type C examination: 2 (two) tests
Classification: 2 tests (Type A examination) - 30%, 6 marks each, Type A examination - 40%, 8 marks
Final Exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nesta u.c. perseguimos vários objectivos e por isso as metodologias de ensino-aprendizagem são elas próprias
múltiplas e variadas. Ao ensino mais teórico e conceptual correspondem os métodos mais directivos e
expositivos, enquanto os objectivos mais técnicos e práticos encontram correspondência nos métodos mais
activos e experienciais que têm lugar essencialmente no decurso das aulas laboratoriais (computacionais) e
demonstrativas.
Já no que concerne aos procedimentos de avaliação de conhecimentos/competências é preciso lembrar que
esta disciplina tem geralmente cerca de 200 estudantes por edição e no contexto do presente ano lectivo
apenas há um docente atribuído à u.c. Este facto coloca inevitavelmente restrições no tipo de modalidades de
avaliação que podem ser adoptadas. A avaliação dos conhecimentos factuais ministrados é operacionalizada
através de testes de múltipla escolha e através de perguntas que exigem a produção da resposta. A
demonstração de competências práticas de manuseamento das ferramentas informáticas treinadas nos
laboratórios não constitui de momento (devido às limitações já referidas a nível de recursos humanos) alvo de
avaliação formal, embora indirectamente sejam apreciadas através de questões que inserimos nos testes
escritos que as estudantes realizam para obter uma classificação na u.c.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit pursues multiple objectives and therefore the teaching-learning methodologies are
themselves multiple and varied. To the more theoretical and conceptual teaching elements of the syllabus we
practice preferably the direct and expository methods (didactic teaching methods), whereas the more technical
and practical objectives are matched with more active, experiential methods and problem based approaches.
These last methodologies take place mainly during the laboratory (computer based) lessons and demonstration
classes.
Whereas with regard to the assessment procedures and grading practices we must remember, firstly, that this
curricular unit usually has about 200 students per edition. Additionally in the context of this school year
(2011/2012) there is just one teacher assigned to the unit. This inevitably puts restrictions on the type of
assessment modalities that can be adopted. Thus, the assessment of factual knowledge taught in the unit is
appraised through multiple-choice tests and also through open questions that require the production of the
response. The demonstration of practical skills learned in the Labs is not currently a target of formal evaluation
(due to the limitations already mentioned related to lack of human resources). However, these skills are
indirectly (but rather poorly) assessed through questions included in the tests that students perform (written
examinations).
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Cohen, B. (2008). Explaining Psychological Statistics. Hoboken, NJ: Wiley.
Field, A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS (2nd ed.). London: SAGE.
Glass, G. V. & Hopkins, K. D. (1996). Statistical Methods in Education and Psychology (3rd ed.). Boston: Allyn &
Bacon
Guéguen, N. (1999). Manual de estatística para psicólogos. Lisboa: CLIMEPSI.
Howell, D. (1997). Statistical methods for psychology (4ª Ed.). Belmont, CA: Duxbury Press.
Maroco, J. (2007). Análise estatística – Com utilização do SPSS (3ª ed.). Lisboa: Edições Sílabo.
Norusis, M. (2012). IBM SPSS Statistics 19 Guide to Data Analysis. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
Pestana, M. H. e Gageiro, J. N. (2008). Análise de Dados para Ciências Sociais - A complementaridade do SPSS
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(5ª ed.). Lisboa: Edições Sílabo.
Online resources:
<http://davidmlane.com/hyperstat/index.html>
<http://davidmlane.com/hyperstat/normal_distribution.html>
<http://faculty.vassar.edu/lowry/VassarStats.html.

Mapa IX - 1º OB - Historia da Psicologia/History of Psychology
6.2.1.1. Unidade curricular:
1º OB - Historia da Psicologia/History of Psychology
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Teresa Mesquita Carvalho Sousa Machado 57h 30m - 19h 45m (T) 19h 45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Miguel Andrade Pina Pereira de Oliveira

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
José Miguel Andrade Pina Pereira de Oliveira
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo global desta disciplina é dotar os alunos de conhecimentos acerca da história da Psicologia, de
modo a compreenderem como o passado influencia as correntes presentes. Mais particularmente, as
competências, de cariz teórico, que se visam passam por:
– Identificar, no contexto do desenvolvimento da psicologia enquanto disciplina científica, influências teóricas e
sociais que contribuam para o desenvolvimento, consolidação ou, abandono de algumas perspectivas teóricas
significativas para o desenvolvimento da área;
– Reconhecer que a “história” da Psicologia não está isenta de pressões sociais que influenciam a eleição dos
tópicos (ou correntes teóricas);
– Caracterizar e situar cronologicamente as principais etapas de construção da psicologia científica,
compreendendo as razões subjacentes à sua legitimação, em cada momento e local sócio-histórico-cultural.
– Identificar os problemas equacionados, metodologias utilizadas e interpretações dominantes em cada uma
dessas etapas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main purpose of this unit is to promote the knowledge about the history of Psychology, in order to
understand how the past influences current models/theories. More particularly, the theoretical skills to develop
include:
Identify, on the broad context of the development of psychology as a scientific discipline, social and theoretical
influences contributing to the development, consolidation and abandonment of some theoretical approaches
meaningful for the development of this scientific area;
Be able to recognize that the History of Psychology is not made without personal and/or social guidelines that
influence the choice of topics, approaches, and theories;
Be able to characterize and chronologically situate significant moments of development of scientific
Psychology, understanding the reasons for its legitimacy, in every moment and socio-cultural-historical setting;
Identify the problems addressed, the methodologies used, and the dominant interpretations in each
“moment/theory).
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Introdução
1.1 Influências filosóficas (empirismo, associacionismo, racionalismo, romantismo)
1.2.Influências neurofiológicas - excessos da frenologia.
2.Início da Psicologia na Alemanha.
2.1.W.Wundt - nascimento da psicologia;
2.2.E. Titchener - "restrições" à psicologia;
2.3. "Lutas" e desacordos (Leipzg versus Würzburg);
2.4. Gestalt (M.Wertheimer, W. Köhler);
3. Início e expansão da Psicologia nos E.U.
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3.1. Funcionalismo - naturalistas britânicos;
O início do behaviorismo - o mito da "hegemonia" da corrente;Teorias da aprendizagem social e cognitiva.
4. A doença mental e o início da psicanálise:
4.1. Primórdios do tratamento da doença mental: contribuição francesa;
4.2. Contexto sócio-histório da abordagem do inconsciente (excessos);Conceitos fundamentais na teoria de
Freud ("dos vários inícios" da psicanálise);
Depois de Freud: a escola da "relação de objecto".
5. O estudo experimental da inteligência:
5.1. Contributos de A. Binet e deturpação das intenções de Binet nos E.U.A.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction:
1.1.Philososophical influences (empiricism, associationism, rationalism, romanticism);
1.2. Neurophysiologic influences
2. The beginning of Psychology in Germany
2.1. Wundt - beginning of experimental psychology;
2.2. Titchener - “restrictions” imposed;
2.3. Disagreements and ruptures (Leipzig versus Wurzburg);
2.4. Gestalt in Germany (Wertheimer, Köhler)
3. Expansion of Psychology in the United States
3.1. Functionalism movement: British naturalists ;
- The beginning of behaviorism –myth of “hegemony” of this theory;
- Theories of social and cognitive earning;
4. Mental illness and the beginning of Psychoanalysis:
4.1. Early treatment of mental illness: French contribution;
4.2. New approach to the unconscious (extreme positions);
- Fundamental Freudian concepts;
- After Freud: school of “object relationships”.
5. The experimental study of intelligence:
5.1. A. Binet; and the misinterpretations of Binet’s ideas in the U.S.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos dizem respeito a importantes marcos no desenvolvimento da cientificação da
Psicologia – fazendo parte da sua história. Escolhendo diferentes correntes e autores que fazem parte da
história do desenvolvimento da Psicologia Moderna, pretende-se chamar a atenção para a influência sociocontextual – em cada momento e local – no desenvolvimento das metodologias, objecto de estudo e propósito
que cada autor/corrente elege.
Considera-se crucial que qualquer aluno saiba identificar momentos/ideias-chave que fazem a história da
psicologia.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program content is related to significant milestones in the development of scientification of Psychology – as
part of its history. Choosing different theoretical models, and authors who “made” the history of the
development of Modern Psychology, our goal is to draw attention to the influence of socio-contextual forces that
(in different historical times and places) contributed to the development of different investigation methodologies,
study object and purposes of different authors/theories.
It is crucial that any student learns how to identify key-moments and key-ideas that make the history of
Psychology.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A componente teórica – aulas expositivas
A componente TP – são discutidos textos elucidativos de questões/métodos/investigações relativos a
diferentes autores/teorias que fazem a história da Psicologia.
Avaliação T. – exame / Exam
Avaliação periódica – frequência (pode ser substituída por trabalho) / Midterm exam (or Synthesis work)
Opção de exame final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical component – lectures
TP – illustrative research texts are discussed related to different authors / theories that make the history of
psychology.
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T. – Exam
TP - Midterm exam (or Synthesis work)
Final exam (as option)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia expositiva das aulas T. concretiza o objectivo de explanação das ideias fundamentais relativas
às diferentes correntes (abordadas) que fazem a História da Psicologia Moderna. A discussão mais
pormenorizada de alguns dos tópicos, no decurso das aulas TP (com maior carga horária), possibilita a
exemplificação de algumas investigações (da “época”). No momento inicial, é recordada sinteticamente a
influência de correntes filosóficas que preparam o caminho para a emergência da Psicologia, enquanto
disciplina científica. Após esta introdução, são escolhidos excertos de textos clássicos que exemplificam os
problemas, métodos e objectivos dos autores que dão corpo à história da Psicologia, sendo chamada a atenção
para a influência do zeitgeist envolvente em cada momento. A discussão no decurso das aulas TP visa
incentivar a análise crítica sobre o que a psicologia contemporânea retém (ou exclui) das correntes anteriores.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical lectures achieve the goal of explanation of the fundamental ideas related to the diverse
authors/theories that make the History of Modern Psychology. A more detailed discussion of some of the topics
during the TP classes allows the exemplification of some investigations/methodologies used by the authors
studied. The lectures begin with an overview of philosophical influences that justified the emergence of
psychology as a scientific domain. After this introduction, there are selected excerpts from classic texts that
exemplify the problems, methods, and objectives of the authors who embody the history of psychology, and it is
emphasized the need to understand the zeitgeist influence surrounding the development of classic theories. The
discussion during classes (TP) aims to encourage critical analysis of what contemporary psychology retains (or
eliminates) from previous theoretical approaches.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
(1000 caracteres disponíveis)
Braconnier, A.(1998). Psicologia dinâmica e psicanálise.[trad. port.] Lisboa: Climepsi.
Goodwin, C. J. (2005). História da Psicologia Moderna (trad. bras.,2ª ed.) São Paulo: Cultrix.
Hothersall, D. (2006). História da Psicologia. 4ª ed. (trad. brasileira) São Paulo: MacGraw-Hill.
Hock, R. R. (1995). Forty studies that changed psychology: explorations into the history of psychological
research. 2nd ed., N. J.: Prentice Hall.
Jansz, J. & van Drunen, P. (2004). A social history of psychology. Malden: Blackwell.
Jesuíno, J.-C. (2002). Psicologia. 3ª ed. Lisboa: Quimera.
Leahey, T. H. (1994). A history of modern psychology, 2nd ed., N. J.: Prentice-Hall.
Koch, S., & Leary, D. E. (1995). A century of psychology as science. Washington: APA.
Machado, T. S. (1993). A atitude etológica e a psicologia. Psychologica, 10, 131-142.
[Bibliografia específica cf. sumários ]

Mapa IX - 1º OB - Psicologia Diferencial/ Diferential Psychology
6.2.1.1. Unidade curricular:
1º OB - Psicologia Diferencial/ Diferential Psychology
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Lopes Pires - 57h 30m - 19h 45m (T)19h 45m (PL) 18h (OT)
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
----6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta Unidade curricular tem por principal objectivo orientar os estudantes para a compreensão e natureza das
diferenças individuais, sejam elas relativas a indivíduos, grupos, ou ainda ao mesmo indivíduo (diferenças intraindividuais).
Pretende-se que os estudantes adquiram competências de análise de fenómenos psicológicos a partir da
perspetiva da psicologia diferencial
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit aims firstly to guide students to the understanding and nature of individual differences,
whether relating to individuals, groups, or even the same individual (intra-individual differences).
Students will gain analytic competencies for the understanding of psychological phenomena from a differential
psychology viewpoint.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Fundamentos teóricos e metodológicos
. Os traços psicológicos
. Estudo dos processos psicológicos
. Bases biológicas das diferenças individuais
. O estudo das origens das diferenças individuais
. As diferenças individuais em inteligência e respectivas teorias e conceitos
. As diferenças individuais em personalidade e respectivas teorias e conceitos
. Grupos humanos
Diferenças individuais patológicas: origem, vulnerabilidade, integração e tratamentos
. Diferenças individuais em sugestionabilidade.

6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical and methodological foundations
. The psychological traits
. Study of the psychological processes
. Biological bases of individual differences
. The study of the origins of individual differences
. Individual differences in intelligence and related theories and concepts
. Individual differences in personality and related theories and concepts
. Human groups
. Pathological individual differences: origin, vulnerability, integration, and treatments
. Individual diferences in suggestionability.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Partindo-se de exemplos da vida quotidiana, notícias dos media, e dados da própria psicologia, pretende-se que
os estudantes possam compreender a natureza das diferenças individuais, sejam elas relativas a indivíduos,
grupos, ou ainda ao mesmo indivíduo (diferenças intra-individuais).
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Starting from examples of everyday life, media, and from psychology itself, students will be able to understand
the nature of individual differences, whether relating to individuals, groups, or even within the same individual
(intra-individual differences).
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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São usados vídeos, discussões em grupo com comentário de textos ou de outro material e exposição por parte
do docente.
A avaliação inclui uma prova escrita individual (50%) e um trabalho de grupo (50%).
Também existe a possibilidade de exame final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
It will be used videos, group comments and discussions of texts or other material and teacher lectures.
Evaluation includes an individual written test (50%) and a group work (50%).
There is the possibility to choose a final exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tanto as discussões em grupo como as experiências criadas em secções das aulas permitem uma melhor
compreensão da natureza das diferenças individuais. O mesmo se diga dos vídeos, contemplando aspectos
específicos da natureza humana com ênfase nas diferenças individuais. Tais exemplos são trazidos para as
aulas de maneira a que os estudantes possam tentar compreender/interpretar esses acontecimentos, sendo
depois confrontados com a o que a psicologia científica pode explicar, distinguindo-se, igualmente, entre a “folk
psychology” e a psicologia com bases científicas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Both the group discussions and the experiences created in classes’ sections provide a better understanding of
the nature of individual differences. The same applies to videos, covering specific aspects of human nature with
an emphasis on individual differences. Such examples are brought to class so that students can try to
understand / interpret these events, being confronted with what scientific psychology can explain, distinguishing
also between the "folk psychology" and scientifically based psychology.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Both the group discussions and the experiences created in classes’ sections provide a better understanding of
the nature of individual differences. The same applies to videos, covering specific aspects of human nature with
an emphasis on individual differences. Such examples are brought to class so that students can try to
understand / interpret these events, being confronted with what scientific psychology can explain, distinguishing
also between the "folk psychology" and scientifically based psychology.

Mapa IX - 1º OB- Epistemologia e Ética em Psicologia / Espistemology and Ethics in Psychology
6.2.1.1. Unidade curricular:
1º OB- Epistemologia e Ética em Psicologia / Espistemology and Ethics in Psychology
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luísa Maria Almeida Morgado - 57h 30m -19h 45m (T) 19h 45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Pedro Manuel Malaquias Pires Urbano – pedro.urbano@fpce.uc.pt
José Miguel Andrade Pina Pereira Oliveira – moliveira@fpce.uc.pt
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Pedro Manuel Malaquias Pires Urbano – pedro.urbano@fpce.uc.pt
José Miguel Andrade Pina Pereira Oliveira – moliveira@fpce.uc.pt
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Resultados de aprendizagem:
– Conhecimento das correntes clássicas e contemporâneas fundamentais da Epistemologia, assim como dos
autores e escolas de pensamento a elas associados;
– Desenvolvimento de juízo reflexivo, fundamentado e crítico em relação às questões fundamentais do
exercício da investigação científica em Psicologia;
– Conhecimento dos princípios éticos fundadores dos Códigos Deontológicos. Análise crítica do Código
deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses e sua importância para a regulação da actividade
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profissional de Psicólogo nos diferentes domínios de aplicação;
– Familiarização e treino do uso de termos técnicos específicos das áreas da Epistemologia e da Ética;
– Familiarização com temas perenes e conjunturais relativos à Ética no exercício da Psicologia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Learning Outcomes
- Knowledge of fundamental classical and contemporary currents of though within Epistemology, as well of the
respective authors and schools of thought;
- Development of supported critical reflective thought concerning core issues of scientific research in
Psychology
- Knowledge of ethical foundations of deontological Codes.
- Critical analysis of the Deontological code of the Portuguese College of Psychologists. Relevance of the Code
to the regulation this professional activity
- Familiarization with and training of technical terms specific to the areas of Epistemology and Ethics
- Familiarization with perennial and emergent ethical themes concerning the practice of Psychology
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Epistemologia,Filosofia e História da Ciência.Ciência e Psicologia científica.A corrente dominante da Psicologia
O que é a Ciência/Quem é o cientista?
Fontes do conhecimento
Método científico
Ciência e pseudo-Ciência
II
Moral e Ética. Análise de questões éticas ao longo da História de Filosofia: Da ética das virtudes (Aristóteles) à
tica da crítica racional (Kant) e ao relativismo ético atual
As bases ético-filosóficas dos códigos deontológicos: Responsabilidade, equidade, integridade, respeito,
competência.
Análise aprofundada do Código Deontológico da O.P.P. e apreciação de casos práticos específicos em vários
domínios de intervenção
Práticas
Realização de relatórios de pesquisa e síntese sobre Ética em vários contextos
Temas Especiais(e.g. cuidados em fim-de-vida)
Noções básicas em Epistemologia: trabalhos de pesquisa e definição de conceitos. Temas, autores e escolas
epistemológicas: Positivismo Lógico; Falsificacionismo (Popper);Programa de investigação
(Lakatos);Paradigmas (Kuhn)
6.2.1.5. Syllabus:
I.Philosophy and History of Science, Science and scientific Psychology. Mainstream Psychology
What is Science/Who is the scientist?
Sources of knowledge
Scientific method
Science vs Pseudo-Science
II.Morals and Ethics. Analysis of ethical problems in the History of Philosophy: from ethics of virtues to ethics of
rational critique until to present ethics relativism
General foundations of Deontological Codes: responsibility, equity, rectitude, respect and competence
Deep analysis of the Deontological Code of the Portuguese College of Psychologists.
Discussion of practical examples, regarding ethical decisions, in several fields of intervention
Practical courses:
Themes: Ethics in Psychology: work reports about ethic in several contexts.
Special themes (e.g. end-of-life care)
Basic Notions in Epistemology: work reports and definition of concepts. Themes, authors, schools of
epistemology: Logic Positivism; Falsificationism (Popper); Research Programs Methodology (Lakatos);
Paradigms (Kuhn)
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo os objetivos da unidade curricular a aquisição de conhecimentos e de competências no domínio da
Epistemologia e da Ética em Psicologia, os conteúdos das aulas teóricas fornecem o enquadramento concetual
e teórico para a aquisição desses conhecimentos, numa perspetiva contemporânea referente ao exercício da
profissão de psicólogo e à prática da investigação científica em Psicologia, enquanto nas aulas práticas os
alunos, após tomarem contacto com os principais conceitos e autores de referência da disciplina, são
confrontados com questões aplicadas, referentes às dimensões ética e epistemológica do exercício da
profissão e da prática da atividade de investigação científica.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Lectures provide knowledge acquisition and skills training pertaining to the fields of Epistemology and Ethics in
Psychology by conveying from a contemporary standpoint the needed for conceptual and theoretical framings
related to the professional and scientific research practices in Psychology.
Practical classes will provide a closer contact with core concepts and authors in both fields. Students will also
be confronted with epistemological and ethical applied questions concerning professional and scientific
research practices in psychology.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo, apoiado na apresentação de materiais audiovisuais
Aulas práticas:
Método expositivo (enquadramentos teóricos breves), realização de trabalhos de pesquisa em aula e relatórios
de síntese. Realização de mini-testes sobre as matérias lecionadas e trabalhadas em aula.
Avaliação:
1. A classificação final na disciplina é calculada com base na soma das classificações obtidas na componente
teórica e na componente prática
2. A classificação da componente teórica (10 valores) é obtida com base na realização de um exame escrito
(Prova de t A) no final do semestre.
3. A Avaliação das aulas práticas vale 50% do valor global da unidade curricular e resulta da classificação
obtida no conjunto de três tipos de avaliação:
3.1.Trabalhos de grupo realizados nos tempos letivos das aulas (exige presença nas aulas); 3.2. em Mini-testes
previamente anunciados e realizados nos tempos letivos das aulas; 3.3. Participação em trabalhos de
investigação propostos pelo professor
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures: expository method supported by “handouts” (Power Point slides, available as PDF documents);
Practical classes: expository method (brief theoretical outlining), research work in classroom context and
respective synthesis reports. Short tests on contents lectured and worked in classroom context. Debate
whenever possible.
Assessment:
1. The final grade is based on the marks obtained in the theoretical component plus the marks obtained in the
practical component
2. Classification on the theoretical component (10 marks) through type A test at the end of the semester.
3. Classification on the practical component (10 marks) with marks obtained through:
3.1. Group Work performed during classes (presence demanded); 3.2. Previously scheduled Mini-tests
performed during classes; 3.3. Participation in scientific research work proposed by the professor
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A adoção de uma metodologia essencialmente expositiva, nas aulas teóricas, para além de estar relacionada
com constrangimentos relativos ao número de alunos, prende-se com a natureza essencialmente teórica das
matérias lecionadas e, nessa medida, com os objetivos propostos para estas aulas, os quais consistem
essencialmente na transmissão de um enquadramento concetual relativo à Ética e Epistemologia em
Psicologia. A avaliação das aulas teóricas através de um exame escrito final permite estimar de uma forma
eficaz estes conhecimentos.
Os trabalhos de pesquisa e relatórios realizados em grupo nas aulas práticas o treino de competências de
análise e síntese de temas e conceitos específicos enquadrados em propostas teóricas distintas que podem
ser avaliadas pelo produto final (relatórios). O desempenho em mini-testes permitirá avaliação individual de tipo
formal.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The adoption of the expositive method in lectures results from the high number of student attending classes and
the exclusive theoretical nature of the selected contents. Performance is assessed through a final exam, which
follows the logic underlying the lecturing method.
Research work and reports performed in classroom context will allow for the training and assessment of
analysis and synthesis skills applied to themes and concepts framed within different theoretical proposals.
Students’ performance on short tests allows the individual performance assessment in a formal way.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Revistas científicas: Review of Philosophy and Psychology; Synthese
Obras de referência:
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(Para além das obras de referência de Karl Popper, Thomas Kuhn e Imre Lakatos)
Allan, A. & Love, A., Eds. (2010). Ethical practice in psychology: reflections from the creators of the APS Code of
Ethics. Chichester, UK; Malden, MA: John Wiley
Campbell, D.T. & Overman, S., Eds. (1988). Methodology and epistemology for social science: selected papers.
Chicago: The University of Chicago Press.
Fisher, C.B. (2009). Decoding the ethics code: a practical guide for psychologists (2nd ed). Thousand Oaks,
Calif.: Sage Publications.
Goldman, A.I. (1998). Epistemology and cognition. Cambridge, MA : Harvard University Press.
Radnitzky, G.; Bartley, W. W.,Eds. & Popper, K., Contributor (1993). Evolutionary epistemology, rationality, and
the sociology of knowledge. La Salle, Ill.: Open Court Publishing Company.

Mapa IX - 1º OB- Estatistica II/Statistics II
6.2.1.1. Unidade curricular:
1º OB- Estatistica II/Statistics II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Tomás da Silva - 82h - 31h 30m (T) 31h 31h 30m (PL) 19h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta u.c. dá continuidade aos objetivos de ensino-aprendizagem da unidade curricular de Estatística I.
Especificamente desejamos aprofundar o pensamento estatístico (raciocínio), fomentar a persistência na
aprendizagem da estatística, e promover atitudes e crenças positivas (e.g., valor) sobre a utilidade da
estatística na produção e na divulgação do conhecimento sobre o comportamento humano.
Visamos o desenvolvimento de competências práticas de análise de dados, nomeadamente, recorrendo ao
programa IBM SPSS Statistics. Os estudantes deverão ser capazes de usar uma série de procedimentos de
inferência estatística de nível intermédio e avançados (ANOVA, Correlação, Regressão, MANOVA) recorrendo,
quer a testes paramétricos, quer não-paramétricos, para analisarem desenhos experimentais e correlacionais.
Enfatiza-se nesta unidade a aquisição de competências efectivas de análise, no âmbito do modelo linear geral,
da variabilidade naturalmente existente nos dados psicossociais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit continues the teaching and learning goals of Statistics I. Specifically, we wish to deepen the statistical
thinking (reasoning), to foster persistence in promoting the learning of statistics, and promote positive attitudes
and beliefs (ex.: value) on the statistics usefulness in production and dissemination of knowledge about human
behaviour. We aim to develop practical skills of data analysis, in particular, using the program IBM SPSS
Statistics. Students should be able to use a series of statistical inference procedures for intermediate and
advanced level (ANOVA, Correlation, Regression, MANOVA) using either parametric or nonparametric tests,
for analyzing experimental and correlational designs. In this unit, it is emphasized the acquisition of skills for
effective analysis, under the general linear model, of the variability naturally occurring in psychosocial data.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A. Conceitos teóricos
I. Introdução: GLM e análise de dados
II. Métodos de Análise da Variância (ANOVA)
Análise da variância unifactorial (ANOVA com um factor fixo e grupos independentes)
Análise da variância factorial (ANOVA com dois factores fixos)
Análise da variância de medidas repetidas
Análise da variância mista
Análise da variância de medidas repetidas com dupla medição
Análise da variância não-paramétrica
III. Métodos de correlação e de regressão
Correlação
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Regressão linear simples
Regressão Múltipla
Análise da Covariância
Análise da variância multivariada (MANOVA)
IV. Outros temas da Estatística
Técnicas correlacionais alternativas: correlação parcial
Técnicas de redução de dados: Componentes Principais e Análise Factorial
Principais técnicas de análise de itens: Fiabilidade das respostas.
B. Laboratórios (uso do IBM SPSS Statistics na execução de análises e interpretação dos outputs resultantes
para cada um dos tópicos do programa)
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical concepts
I. Introduction: GLM and data analysis
II. Methods of Analysis of Variance (ANOVA)
Univariate variance analysis (ANOVA with one fixed factor and independent groups)
Factorial variance analysis (ANOVA with two fixed factors)
Repeated measures variance analysis
Mixed variance analysis
Repeated measures variance analysis with dual measurement
Non-parametric variance analysis
III. Methods of correlation and regression
Correlation
Simple linear regression
Multiple Regression
Analysis of Covariance
Analysis of multivariate variance (MANOVA)
IV. Other topics of Statistics
Alternative correlational techniques: partial correlation
Data reduction techniques: Principal Component and Factor Analysis
Main technical items analysis: Reliability of responses.
B. Laboratories (using IBM SPSS Statistics in performing analysis and interpretation of the resulting outputs for
each of the topics of the program).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Depois de um semestre (1º semestre) dedicado à aprendizagem de métodos e técnicas estatísticas básicas
esta u.c. dirige-se a conteúdos de estatística de nível intermédio/avançado. O conjunto de métodos e técnicas
que são propostos nesta unidade curricular correspondem senso lato à exploração de diferenças entre 2+
condições/grupos (mais próxima dos planos experimentais) vs. estudo de relações entre variáveis (planos
correlacionais/não experimentais). A maioria dos procedimentos estatísticos aprofundados no curso
pertencem ainda à estatística univariada e bivariada, mas começa-se já a fazer uma incursão pelos métodos
multivariados (e.g., modelos de correlação/regressão linear múltipla; MANOVA; análise de Componentes
Principais e Análise Factorial ou análise de factores comuns).
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
After one semester (first semester) dedicated to the learning of basic statistical methods and techniques, this
unit addresses intermediate / advanced statistical contents. The set of methods and techniques that are
proposed in this unit represent in a broader sense the analysis of differences between 2+ conditions/groups
(closer to the experimental plans) vs. study of relationships between variables (correlational/non-experimental
plans). Most statistical procedures detailed in this course still belong to the univariate and bivariate statistics,
but steps will be taken in multivariate methods (ex.: models of correlation/multiple linear regression, MANOVA,
analysis of Principal Components Analysis or Factor Analysis, or common factors analysis).
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas (50%) de exposição dos conceitos que enquadram os métodos e as técnicas da estatística
descritiva e da estatística univariada e multivariada; aulas práticas (50%) para operacionalizar a dimensão
conceptual através da resolução de situações problemáticas, recorrendo a software estatístico.
Avaliação
Os estudantes optarão por um de dois regimes de avaliação: a) ou b):
a) Avaliação periódica (dois testes teórico/práticos) realizados durante o semestre
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b) Exame final (abarcando toda a matéria leccionada)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes (50%): Lectures about the concepts related to the methods and techniques of descriptive
statistics and univariate and multivariate statistics. Practical classes (50%): to operationalize the conceptual
dimension by solving problems using statistical software.
Assessment
Students must choose one of two systems of evaluation: a) or b):
a) Periodic evaluation (two theoretical/practical tests)
b) Final exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nesta u.c. perseguimos vários objectivos e por isso as metodologias de ensino-aprendizagem são elas próprias
múltiplas e variadas. Ao ensino mais teórico e conceptual correspondem os métodos mais directivos e
expositivos, enquanto os objectivos mais técnicos e práticos encontram correspondência nos métodos mais
activos e experienciais que têm lugar essencialmente no decurso das aulas laboratoriais (computacionais) e
demonstrativas.
A avaliação dos conhecimentos factuais ministrados é operacionalizada através de testes de múltipla escolha
e através de perguntas que exigem a produção da resposta.
A demonstração de competências práticas de manuseamento das ferramentas informáticas treinadas nos
laboratórios não constitui de momento (devido às limitações já referidas a nível de recursos humanos) alvo de
avaliação formal, embora indirectamente sejam apreciadas através de questões que inserimos nos testes
escritos que as estudantes realizam para obter uma classificação na u.c.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit pursues multiple objectives and therefore the teaching-learning methodologies are
themselves multiple and varied. To the more theoretical and conceptual teaching elements of the syllabus we
practice preferably the direct and expository methods, whereas the more technical and practical objectives are
matched with more active, experiential methods which take place mainly during the laboratory (computer
based) lessons and demonstration classes. The assessment of factual knowledge taught is operationalized
through multiple-choice questions and by questions that require the production of response. The demonstration
of practical skills related to IT usage learned in the Labs is not currently a target of formal evaluation (due to the
limitations already mentioned related to lack of human resources). However, these skills are indirectly (but
rather poorly) assessed through questions included in the tests that students perform (written examinations).
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Cohen, B. (2008). Explaining Psychological Statistics. Hoboken, NJ: Wiley.
Field, A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS (2nd ed.). London: SAGE.
Glass, G. V. & Hopkins, K. D. (1996). Statistical Methods in Education and Psychology (3rd ed.). Boston: Allyn &
Bacon
Howell, D. (1997). Statistical methods for psychology (4ª Ed.). Belmont, CA: Duxbury Press.
Maroco, J. (2007). Análise estatística – Com utilização do SPSS (3ª ed.). Lisboa: Edições Sílabo.
Norusis, M. (2012). IBM SPSS Statistics 19 Statistical Procedures Companion. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
Pestana, M. H. e Gageiro, J. N. (2008). Análise de Dados para Ciências Sociais - A complementaridade do SPSS
(5ª ed.). Lisboa: Edições Sílabo.

Mapa IX - 1º OP - Informática Noções Básicas/ Informatics: Basic notions
6.2.1.1. Unidade curricular:
1º OP - Informática Noções Básicas/ Informatics: Basic notions
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Joaquim Marques da Costa - 57h 30m -19h 45m (T) 19h 45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos de competências básicas na utilização adequada e segura dos sistemas informáticos para
recolher, processar e apresentar informação:
- Aprender a recolher informação nas bases de dados bibliográficas e nas fontes consultadas directamente;
- Aprender a organizar a recolha de dados através de métodos de pesquisa directa;
- Aprender a organizar a informação recolhida de forma directa e/ou através de bases de dados bibliográficas;
- Aprender a organizar os dados para uma análise qualitativa ou quantitativa;
- Aprender a preparar a apresentação de dados resultantes de consulta e organização bibliográfica e/ou de
análise de dados recolhidos directamente
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide students with basic skills on proper and safe use of computer systems, so as to collect, process and
display information:
- To learn how to gather information in bibliographic databases and sources consulted directly;
- To learn how to organize the collection of data through direct research methods;
- To learn to organize information collected directly and / or through bibliographic databases;
- To learn how to organize data for a qualitative or quantitative analysis;
- To learn to prepare the presentation of data resulting from literature research and organization and / or
analysis of data collected directly.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Noções básicas de “hardware” e “software”
Os principais tipos de “software”:
- Processadores de texto;
- Programas de desenho e de processamento da imagem;
- Folhas de cálculo e de representação gráfica de dados quantitativos;
- Programas de recolha e divulgação de informação “on-line”.
- Procedimentos básicos de organização de informação e de segurança.
Processos de recolha de informação bibliográfica
- Organização dos suportes e dos sistemas de armazenamento da informação recolhida directamente.
- Breve introdução aos procedimentos de análise de informação bibliográfica.
- Breve introdução aos procedimentos de análise de informação recolhida directamente.
Procedimentos de apresentação da informação
- Comunicações,
- Publicações,
- “on-line”, etc..
6.2.1.5. Syllabus:
Basic notions of "hardware" and "software"
The main types of "software":
- Word processors;
- Software design and image processing;
- Spreadsheets and graphical representation of quantitative data;
- Programs to collect and present information online.
- Basic Procedures for organizing information and for ensuring security.
Procedures for literature research collection
- Organization of media storage systems and the information collected directly.
- Brief introduction to the analysis procedures of bibliographic information.
- Brief introduction to the analysis procedures of information collected directly.
Presentation and Submission of information
- Communications,
- Publications,
- "Online", etc. ..
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular procura promover uma adequada aquisição de competências teóricas e práticas que
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permitam uma utilização eficaz, segura e aprofundada das diversas vertentes das tecnologias da informação.
Assim, os objectivos e conteúdos, organizam-se numa sequência que inclui a apresentação dos conceitos e a
prática das competências relevantes em cada situação. Adopta-se um percurso que vai do conceito para a
descrição das suas implicações e aplicações e destas para o treino de competências.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This curricular unit seeks to promote an adequate acquisition of theoretical and practical skills that enable the
effective, safe and thorough use of the different features of information technology. Thus, the objectives and
contents are organized in a sequence that includes the presentation of concepts and practice of skills relevant
to each situation. We adopt a path that starts with the concept so as to describe its implications and
applications, moving on to the training of these skills.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositivo e realização de tarefas práticas:
- Trabalho laboratorial ou de campo;
- Trabalho de síntese;
- Exame.
Avaliação periódica:
- realização de 5 trabalhos individuais;
- realização de 2 trabalhos de grupo:
- realização de 1 trabalho final de grupo.
Avaliação final: realização de um exame final com componente escrita e componente prática em que serão
demonstradas, de forma prática, as competências adquiridas (máximo de 20 valores).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and practical tasks:
- Laboratory and field work;
- Synthesis;
- Exam.
Periodic assessment:
- Submission of 5 individual works;
- Carrying out two group work:
- Submission of a final group work.
Final evaluation: final exam with a written and practical component, evidencing the skills achieved (20 marks
maximum).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Esta unidade curricular procura promover uma adequada aquisição de competências teóricas e práticas que
permitam uma utilização eficaz, segura e aprofundada das diversas vertentes das tecnologias da informação.
Assim, os objectivos, conteúdos, estratégias e processo de avaliação organizam-se numa sequência que inclui
a apresentação dos conceitos e a prática das competências relevantes em cada situação. Adopta-se um
percurso que vai do conceito para a descrição das suas implicações e aplicações e destas para o treino de
competências.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit seeks to promote an adequate acquisition of theoretical and practical skills that enable the
effective, safe and thorough use of the different features of information technology. Thus, the objectives,
contents, strategies and evaluation process are organized in a sequence that includes the presentation of
concepts and practice of skills relevant to each situation. We adopt a path that starts with the concept so as to
describe its implications and applications, moving on to the training of these skills.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological Association
(6th edition). Washington, D.C: APA.
Abela, A. V. (2008). Advanced presentations by design: Creating communication that drives action. San
Francisco: Pfeiffer.
Cone, J. D. & Foster, S. L. (1993). Dissertations & Theses from Start to Finish: Psychology and Related Fields.
Washington, D.C: APA.
Creuzi, P. E. (2003). History of Modern Computing. Cambridge: The MIT Press.
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Hock, R. (2004). The Extreme Searcher's Internet Handbook: A Guide for the Serious Searcher. Medford, NJ:
Information Today, Inc.
Reynolds, G. (2008). Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery. Berkeley, CA: New
Riders Press

Mapa IX - 1º OP - Modificação do Comportamento/ Behavioural change
6.2.1.1. Unidade curricular:
1º OP - Modificação do Comportamento/ Behavioural change
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José aAgusto Pinto Gouveia - 0 h
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paula Cristina Oliveira Castilho Freitas - 19h45m (T) 19h 45m (PL)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Paula Cristina Oliveira Castilho Freitas - 19h45m (T) 19h 45m (PL)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina visa:
1. apresentar aos alunos o contexto de emergência e os pressupostos básicos da Terapia do Comportamento
2. dar a conhecer aos alunos as principais características do Paradigma de Condicionamento Clássico,
Operante e Aprendizagem Social, bem como as suas implicações terapêuticas
3. apresentar aos alunos a importância e função da avaliação comportamental
4. Pretende, ainda, promover a aquisição de competências na aplicação de diferentes técnicas terapêuticas
derivadas destes paradigmas a diferentes problemas de comportamento.
Resultados de aprendizagem
Aquisição de conhecimentos acerca dos paradigmas comportamentais.
Conhecer as implicações terapêuticas derivadas dos paradigmas comportamentais.
Aquisição de competências práticas para aplicação das diferentes estratégias e técnicas terapêuticas a
diferentes problemas do comportamento.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to:
1. Present the context of emergence and the basic assumptions of Behaviour Therapy
2. Present the main characteristics of the Classical, Operant and Social Learning Paradigms, as well as their
therapeutic implications
3. Present the importance and function of the behavioural analysis
4. Promote the acquisition of skills related to the application of techniques derived from the different paradigms
to different behaviour problems
Learning Outcomes
Acquisition of knowledge of behavioral paradigms.
Knowing the therapeutic implications derived from behavioral paradigms.
Acquisition of practical skills in order to implement different strategies and therapeutic techniques to different
behavioral problems.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. O contexto de emergência da Terapia Comportamental e pressupostos científicos.
2. A escola Inglesa e a escola Americana.
3. Paradigma do Condicionamento Clássico: conceitos fundamentais, condicionamento do tipo A e do tipo B,
psicopatologia, métodos terapêuticos que derivam deste paradigma e limitações.
4. Paradigma do Condicionamento Operante: conceitos fundamentais, psicopatologia, estratégias terapêuticas
e limitações.
5. Paradigma da Aprendizagem Social: conceitos fundamentais, psicopatologia, métodos terapêuticos e
limitações.
6. Avaliação Comportamental.
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7. Formulação comportamental – Análise funcional.
6.2.1.5. Syllabus:
1. The context of the emergence of Behavioral Therapy and scientific assumptions.
2. The English school and the American school.
3. Classical Conditioning Paradigm: fundamental concepts, type A and type B conditioning, psychopathology,
therapeutic methods that derive from this paradigm and limitations.
4. Operating Conditioning Paradigm: fundamental concepts, psychopathology, therapeutic strategies and
limitations.
5. Social Learning Paradigm: fundamental concepts, psychopathology, therapeutic methods and limitations.
6. Behavior Assessment
7. Behavioral formulation - Functional Analysis
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objetivos definidos estão relacionados com determinados conteúdos específicos.
Objetivo1 - “apresentar aos alunos o contexto de emergência e os pressupostos básicos da Terapia do
Comportamento (TC)”.Conteúdos: 1. O contexto de emergência da TC e pressupostos científicos. 2. A escola
Inglesa e a escola Americana.
Objectivo2: “dar a conhecer aos alunos as principais características do Paradigma de Condicionamento
Clássico (CC), Operante (CO) e Aprendizagem Social (AS), bem como as suas implicações terapêuticas.
Conteúdos 3. Paradigma do CC, 4. Paradigma do CO e 5. Paradigma da AS.
Objectivo 3: “apresentar aos alunos a importância e função da avaliação comportamental”. Conteúdo: 6.
Avaliação Comportamental. 7. Formulação comportamental.
Objectivo 4: “promover a aquisição de competências na aplicação de diferentes técnicas terapêuticas
derivadas destes paradigmas a diferentes problemas de comportamento. Conteúdo: Todos os anteriores,
através da aplicação de metodologias mais práticas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
All the objectives are related to specific contents.
Objective 1: “Present the context of emergence and the basic assumptions of Behaviour Therapy. Syllabus: 1.
The context of the emergence of Behavioral Therapy and scientific assumptions.
2. The English school and American school.
Objective 2: “Present the main characteristics of the Classical, Operant and Social Learning Paradigms, as well
as their therapeutic implications. Syllabus: 3. Classical Conditioning Paradigm: 4. Operating Conditioning
Paradigm. 5. Social Learning Paradigm.
Objective 3 : “Present the importance and function of the behavioural analysis”. Syllabus: 6. Behavior
Assessment
Objective 4: “Promote the acquisition of skills related to the application of techniques derived from the different
paradigms to different behaviour problems”. Syllabus: All the above, through the use of practical methodologies.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizados essencialmente os métodos expositivo e interactivo. Realizar-se-ão igualmente actividades
práticas, utilizando técnicas de modelamento participante, representação comportamental, discussão de casos
e feedback.
Avaliação periódica:
- um caso prático relativo ao Paradigma de Condicionamento Clássico - 5 valores;
- um caso prático relativo ao Paradigma de Condicionamento Operante - 5 valores;
- um exame - 10 valores.
Ou
Avaliação final:
- exame final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and interactive methods. Practical activities using participant modeling techniques, behavioral
representation, discussion of cases and feedback.
Periodic Evaluation:
- Classical Conditioning Paradigm: a practical case – 5 marks;
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- Operating Conditioning Paradigm: a practical case – 5 marks;
- an exam – 10 marks.
Or
Final Evaluation:
- final exam –
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
No sentido de atingir os objectivos previamente enumerados, a disciplina é leccionada em aulas teóricopráticas existindo uma interligação estreita entre os conceitos teóricos e a sua exemplificação prática, através
de role-play, análise e discussão de casos clínicos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to achieve the objectives previously outlined, the curricular unit is taught in Theoretical-practical
classes. There is a close interconnection between the theoretical concepts and their exemplification practice
through role-play, analysis and discussion of clinical cases.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
. Gonçalves, O.F. (1999). Introdução às psicoterapias comportamentais. Quarteto. Coimbra
2. Bellack, A., Hersen, M. & Kadzin, A. (1990). International Handbook of Behavior Modification and Therapy (2º
ed). New York: Plenum Press
3. Eysenck, H. & Martin, I. (1987). Theoretical foundations of behavior therapy. New York: Plenum Press
4. Levis, D. (1990). The experimental and theoretical foundations of behavior modification. In Bellack, A., Hersen,
M. & Kadzin, A. (eds), International Handbook of Behavior Modification and Therapy (2ª ed). New York: Plenum
Press.

Mapa IX - 1º OB- Percepção e Atenção/
6.2.1.1. Unidade curricular:
1º OB- Percepção e Atenção/
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Armando Luis Dinis Monica Oliveira -82h - 31h 30m (T) 31h 30m (PL) 19h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
NO PLANO DA AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TEÓRICAS
A percepção é entendida na psicologia cognitiva como a primeira etapa na recolha e tratamento da informação.
A atenção é entendida menos como um processo unitário do que como uma dimensão central do
funcionamento do sistema perceptivo-cognitivo-motor. A disciplina propõe-se:
(1) apresentar e situar as principais teorias da percepção e da atenção;
(2) identificar as principais linhas de investigação e os paradigmas operatórios em ambos os domínios e, no
caso da atenção, as conexões com uma gama variada de tópicos de estudo no âmbito dos processos básicos.
NO PLANO DA AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS PRÁTICAS
(3) ilustrar as principais noções abordadas nas aulas teóricas. Exercitar paradigmas experimentais em ambos
os domínios.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
THEORY
Perception is understood in cognitive psychology as the first step in collecting and processing information.
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Attention is looked upon not so much as a unitary process as a central dimension of cognitive-perceptual-motor
functioning. This unit aims to:
(1) Introduce and contextualize the main theories of perception and attention.
(2) Identify the main research trends and operational paradigms in both areas. Concerning attention, it aims
additionally to establish connections with a wide range of topics within the scope of basic processes.
PRACTICE
(3) Illustrate the main concepts discussed in the lectures. Exercising experimental paradigms in both areas.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
AULAS TEÓRICAS/TEÓRICO-PRÁTICAS
Classificações da atenção. Atenção ao espaço, atenção ao objecto, atenção às dimensões.
Teorias Cognitivas da Atenção: Modelos de filtro. Modelos de capacidade.s. Processamento automático e
processamento controlado. Modelos neoconexionistas da atenção.
Paradigmas de estudo da atenção: Paradigmas de Busca, Paradigmas de Pista, Paradigmas de Filtro, Tarefas
Duais.
Percepção. Teorias Psicofísicas. A abordagem da Gestalt. Teoria da percepção directa vs. Teoria Cognitiva
Computacional.
Percepção Visual. Percepção auditiva Somestesia, Sentidos Químicos e Transferências Intermodais.
AULAS PRÁTICAS/TRABALHOS DE CAMPO
Lei de Hick. Paradigma de busca visual de Treisman. Paradigma de Navon. Paradigmas Stroop; Tarefas de
Classificação acelerada de Garner. Paradigmas de Primação. Paradigma de atenção encoberta de Posner.
Paradigma de Tsal. Rotações mentais; Momento Representacional; Teoria da Detecção de Sinal: tarefas simnão; método dos níveis de confiança.
6.2.1.5. Syllabus:
THEORETICAL CLASSES
Varieties of attention. Attention to space, to objects, to dimensions.
Cognitive Theories of Attention. Filter models. Capacity models. Automatic and controlled processing.
Neoconnectionist models of attention.
Paradigms in the study of attention: search tasks, cue paradigms, filter paradigms, dual tasks.
Perception. Psychophysical theories. The Gestalt approach. Direct perception theories vs Computational
Cognitive Theories.
Visual perception. Auditory Perception. Body Senses. Chemical Senses. Intermodal transfers.
PRACTICAL CLASSES
Hick's Law. Visual search. Navon’s paradigm. Stroop tasks. Garner's Speeded classification tasks. Priming
paradigms. Covert attention tasks. Tsal’s paradigm. Mental rotations. Representational Momentum. Signal
Detection Theory: yes-no tasks; confidence levels method.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos seleccionam e articulam entre si tópicos consagrados na maioria dos manuais de
referência dedicados à sensação, percepção e atenção. A selecção tem em atenção o duplo objectivo de situar
os alunos perante os grandes quadros teóricos organizadores nestes dois domínios, destacando ao mesmo
tempo algumas das tendências de investigação mais activas e promissoras, designadamente pela insistência
nos paradigmas operatórios que as suportam. O programa contempla os adquiridos empíricos fundamentais
(estabilizados) nos dois domínios de estudo, incluindo alguns com relevância aplicada reconhecida ou em
crescendo de reconhecimento.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program selects and assembles together key topics included in most reference handbooks devoted to
sensation, perception and/or attention. Selection is driven by the twofold objective of introducing students to the
main theoretical frameworks in presence while at the same time documenting some of the most active and
promising research trends, namely by stressing their underlying operational paradigms.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos de ensino: aula magistral; realização de experiências (e análise de dados)
Método de avaliação
Prova de tipo A (50%). Provas de tipo B e E (50%), nos termos definidos pelas Normas de Avaliação (realização
de um trabalho de grupo; participação em experiências laboratoriais).
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Os alunos que não tenham realizado qualquer das provas anteriores poderão apresentar-se a uma Avaliação
Final, consistindo numa prova de tipo A englobando a totalidade da matéria leccionada.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive Lectures, performing experiments (and analyzing data)
Assessment
Type A examination (50%). Type B and C examination (50%) - participation in laboratory experiments/ carrying
out a group assignment
Final exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O estudo da percepção socorre-se de métodos fenomenológicos (p.ex, a demonstração de ilusões),
especificamente psicofísicos e experimentais. As aulas teóricas são compatíveis com a ilustração
fenomenológica sempre que necessário e incluem, a par da exposição dos adquiridos empíricos essenciais, a
apresentação do racional das metodologias que lhe estão associadas. As aulas práticas permitem documentar
concretamente o uso das metodologias experimentais/laboratoriais a propósito de problemas bem definidos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Studying perception calls upon phenomenological, psychophysical and experimental methods. Theoretical
Lectures give room to phenomenological illustrations whenever necessary and present the overall rationale of
the methodologies used in establishing empirical findings. Practical classes allow the working out of
experimental/laboratorial methodologies focused on concrete empirical issues.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
PASHLER, H. (1998). Attention. Hove: Psychology Press
PARASURAMAN, R. (Ed.) (1998). The attentive Brain. Cambridge, MA: The MIT Press.
BADDELEY, A. & WEISKRANTZ, L. (Eds.) (1993). Attention: selection, awareness, and control. Oxford:
Clarendon Press.
MATHER, G. (2009). Foundations of sensation and perception. Hove; Psychology Press.
PALMER, S. (1999) Vision science : Photons to phenomenology. Cambridge, MA: The MIT Press
BRUCE, V. & GREEN, P. (1993). La Perception Visuelle. Physiologie, psychologie et écologie. Grenoble: PUG.
SEKULER, R. & BLAKE, R. (1994). Perception. N.Y.: McGraw-Hill.
MARR, D. (1982). Vision. Cambridge, MA.: The MIT Press.

Mapa IX - 1º OB- Psicofisiologia
6.2.1.1. Unidade curricular:
1º OB- Psicofisiologia
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Jorge S A Rodrigues Ferro - 82h - 31h 30m (T) 31h 30 m (PL) 19h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Eduardo João Ribeiro Santos (Licença sabática em 2011/2012)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Eduardo João Ribeiro Santos (Licença sabática em 2011/2012)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer os princípios, as teorias, os métodos de avaliação, e as linhas de pesquisa nos campos mais
importantes da Psicofisiologia humana, com ênfase particular nos correlatos psicofisiológicos e substratos
fisiológicos da cognição, afectividade e psicopatologia.
Dominar as técnicas laboratoriais e os princípios metodológicos da Psicofisiologia humana, nomeadamente ao
nível do registo, análise e interpretação de medidas autonómicas e electrocorticais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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To know the principles, theories, methods, and research lines in the most important human Psychophysiology
fields, with particular emphasis on psychophysiological correlates and physiological substrates of cognition,
affectivity and psychopathology.
To master the laboratory techniques and the methodological principles of human psychophysiology, especially
in terms of registration, analysis and interpretation of autonomic and electrocortical measures.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I- Enquadramento epistemológico e histórico da Psicofisiologia.
II- Neurobiologia do comportamento: embriologia, neurofisiologia, neuroanatomia e neurologia comportamental,
do ponto de vista da investigação e aplicação em Psicofisiologia.
III- Performance humana:Determinantes sensoriais - Sistema visual;Sistema auditivo;Sistema
vestibular;Sistema óculo-motor; Sistema somatossensorial
IV-Especializações cerebrais: Localizações e funções; Lobo occipital; Lobo temporal; Lobo parietal; Lobo
frontal ; Cerebelo
V- Áreas de produção e compreensão da linguagem
VI- Funções cognitivas
VII- Diferenciação das especializações funcionais dos/nos hemisférios
VIII- Cérebro e comportamento
IX - Abordagens Teórico-práticas e investigativas:Consciência; Emoção; Motivação; Memória; Linguagem; Dor;
Doença; Comportamentos aditivos
X- Procedimentos laboratoriais

6.2.1.5. Syllabus:
I- Epistemological and historical framework of Psychophysiology.
II- Neurobiology of behaviour: embryology, neurophysiology, neuroanatomy and behavioural neurology, from the
perspective of research and application in Psychophysiology.
III- Human performance: Sensory determinants - Vision; Audition; Vestibular System; Oculomotor System;
Somatosensory System
IV- Brain specializations: Brain locations and functions; Occipital lobe; Temporal lobe; Parietal lobe;Frontal lobe;
Cerebellum
V- Language production and language comprehension
VI-Cognitive functions
VII- Different function specializations of the brain hemispheres
VIII- Brain and behaviour
IX- Investigation tasks: Conscience; Emotion; Motivation; Memory; Language; Pain; Illness; Addict behaviour
X-Laboratory procedures.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conhecimento da fisiologia humana e o reconhecer da interdependência fisiologia-comportamento serão
promovidos pela apresentação teórica dos temas de psicofisiologia, e as especificidades dos diferentes temas
serão abordadas e aprofundadas por cada estudante no decurso dos períodos lectivos. Os temas a abordar
procurarão dar uma visão geral de toda a fisiologia humana e as perspectivas psicofisiológicas serão sempre
apresentadas e esmiuçadas em situação de aula prática.
As especificidades humanas e as diferenças de comportamento serão aspectos a abordar em cada ponto do
programa. Os aspectos sensoriais e de performance humana, a consciência, a linguagem, a aprendizagem, a
emoção, a motivação, a dor, a doença e as adições até à psicopatologia serão estudadas a partir das suas
raízes fisiológicas.
As tecnologias de apoio ao registo computorizado de dados psicofisiológicos será também levada em
consideração e abordada em situação de aula prática.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
As a unit with two different components (theory and practice) a global view of psychophysiology will be led
during theoretical classes and each specificity of each system will be scrutinized during practical classes.
Students must be involved in each moment and must organize and realize the interdependency between
physiology and psychological traits.
Human performance, conscience, language, learning, emotion, motivation, pain, illness and addictions will be
studied from a physiological point of view. Psychopathology will be presented from a physiological point of view.
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Medical and computerized techniques of physiological measures will be used to recognise its importance for
the practice in psychology.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas (componente teórica) e trabalhos de pesquisa e organização de informação com
apresentação em grupo em aulas da componente prática.
Trabalho de pesquisa e redacção de síntese (20%)
Frequência (40% - duas frequências, 80% da classificação final)
Alguns casos (quem não possa acompanhar a avaliação periódica) – Exame final
Casos especiais/ de recurso – Exame global
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and research work and class presentations.
Research work and synthesis work (20%)
Midterm exam. (40% - each midterm exam)
In some cases – Final exam (70%) and synthesis work (30%).
Special cases – Final exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Dada a característica de saber compilado que a unidade comporta, as apresentações teóricas serão regulares
mas tentar-se-ão participadas pela apresentação de situações, exemplos e dados concretos de modo a
promover o envolvimento e a participação dos estudantes.
A apresentação de todos os aspectos teóricos de fundo da unidade curricular realizar-se-á tendo como ponto
de partida um dado ou situação vivencial – cumprindo assim com o definido nos objectivos da mesma unidade:
Conhecer e reconhecer as ligações entre aspectos fisiológicos e psicológicos do comportamento humano.
Relacionar os substratos fisiológicos da cognição e da emoção com aspectos experienciais do comportamento
e da expressividade humana.
A opção pelo trabalho de continuidade entre componentes teórica e prática da unidade cumprir-se-á pela
realização de tarefas de pesquisa e aprofundamento de estudos por parte dos discentes: Em cada aula prática
os grupos devem realizar trabalho de pesquisa e organização sistemática de informação relativa aos pontos
abordados em aula teórica e de acordo com temas por si seleccionados.
Aspectos da psicofisiologia de algumas descrições da psicopatologia serão também abordadas em
apresentação teórica e aprofundadas por grupos de trabalho na componente prática da unidade.
Técnicas laboratoriais e princípios metodológicos do estudo da psicofisiologia humana serão, tanto quanto
possível, apresentadas e desenvolvidas na componente prática da unidade curricular.
A relação próxima e permanente entre as componentes teórica e prática da unidade pretendem garantir uma
visão de conjunto e de continuidade entre as abordagens psicológica e fisiológica do humano.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As this is an important and biological based unit, classes must be grounded on theory but students will be
challenged to participate especially by developing their own knowledge while they pursue their own literature
research and group discussions and reports about one of the issues on syllabus.
Knowing and recognizing links between physiological and psychological aspects of human behaviour is the
most important objective of this unit – theoretical background will be carried out starting with a given situation
or with an observed setting. To relate physiological substratum of cognition and emotion with human
expressiveness will be sustained by examples of the implicit liaison of those features during lectures. Students
are invited to continue studying each lecture’s subject on practical classes planning laboratory experiments or
state of the art papers’ investigations.
Psychopathological aspects will be presented aiming its physiological grounds.
Laboratory techniques and methodological principles to study human psychophysiology will be presented and
developed in the practical component of the unit. Close relationships between theoretical and practical
components of the curricular unit intend to provide an overview between physiological and psychological
approaches of human behaviour and human expressiveness.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Psychophysiology ** Edited By: Robert F. Simons - Impact Factor: 3.263 - ISI Journal Citation Reports ©
Ranking: 2010: 4/14 (Psychology Biological); 11/81 (Psychology Experimental); 14/73 (Psychology); 25/77
(Physiology); 94/237 (Neurosciences) - Online ISSN: 1469-8986 **
Andreassi, J. L. (2000). Psychophysiology: Human behavior and physiological response, 4th ed. Mahwah, NJ:
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Lawrence Erlbaum.
Cacioppo, J. T., Tassinary, L. G., & Berntson, G. G. (Eds.) (2000). Handbook of Psychophysiology, 2nd ed.
Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Hugdahl, K. (1995). Psychophysiology. The mind-body perspective. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Simón, M. J., & Amenedo, E. (Coord.) (2001). Manual de Psicofisiologia Clínica. Madrid: Pirâmide.
Sivik, T., Byrne, D., Lipsitt, D., Christodoulou, G., & Dienstfrey, H. (2002). Psycho-neuro-endocrino-immunology.
(PNEI). Amsterdam: Elsevier.

Mapa IX - 1º OB - Psicologia do Desenvolvimento I// Developmental Psychology I
6.2.1.1. Unidade curricular:
1º OB - Psicologia do Desenvolvimento I// Developmental Psychology I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Teresa Mesquita Carvalho Sousa Machado - 57h 30m - 19h 45m (T) 19h 45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Cristina Monteiro Sousa Januário
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Cristina Monteiro Sousa Januário
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Compreender os propósitos gerais da psicologia do desenvolvimento - perspectiva do ciclo de vida (life span)
- de modo a identificar os problemas, metodologias e recursos teóricos.
2. Conhecer o "percurso de desenvolvimento" da psicologia do desenvolvimento.
3. Analisar características fundamentais do desenvolvimento - físico, cognitivo e psicossocial - ao longo da
infância e compreender as suas implicações para o funcionamento do sujeito. Saber integrar os diferentes
domínios de desenvolvimento e, simultaneamente, relacionar o desenvolvimento do indivíduo com o meio
familiar, escolar, sócio-cultural em que se enquadra o sujeito.
4. Saber, em cada "momento" do desenvolvimento "fazer a ponte" entre "sujeito epistémico" & "sujeito
psicológico" (ou particular).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To understand the general purposes of developmental psychology - integrating the perspective of the life
cycle (life span) – so as to identify the type of problems, methodologies and theoretical resources.
2. To know the "path of development " of developmental psychology.
3. To analyze the fundamental characteristics of the physical, cognitive and psychosocial development,
throughout childhood and to understand its implications on the individual. To know how to integrate the different
fields of development and, simultaneously, how to relate the development of the individual with her/his the
family, school and the socio-cultural context.
4. To know in each "stage" of development how to establish the connection between the "epistemic individual"
& the "psychological individual" (or personal).
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Psicologia do Desenvolvimento: objecto, métodos de investigação e modelos teóricos fundamentais;
- Da psicologia dos “grandes estádios” à contemporânea abordagem do ciclo de vida (P. Baltes);
- Justificando a conjugação de diferentes abordagens teóricas e influências pluricontextuais (Brofenbrenner);
2. Desenvolvimento cognitivo na infância
- Sensório-motor - conquistas & polémicas contemporâneas (e.g. "objecto permanente")
- A "representação" - expressão & avaliação.
- Pensamento pré-operatório & operatório concreto – implicações, formas de avaliação e estudos interculturais.
- Modelo de Vygotsky.

6.2.1.5. Syllabus:
3. Desenvolvimento psicossocial na infância.
- Significado desenvolvimental da vinculação: abordagem introdutória.
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- Modelo do desenvolvimento psicossocial de Erikson.
- Modelo freudiano: o que se retém do modelo clássico.
- O projecto NICHD como exemplo da integração dos diferentes domínios (na intervenção/prevenção).
- Juízo moral (Bandura, Piaget, Kohlberg, Gilligan) .

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os tópicos abordados fazem parte dos programas gerais de Psicologia do Desenvolvimento – esta unidade
curricular aborda o período do nascimento ao final da infância – são estudados os pontos-chave do
desenvolvimento neste período (de acordo com as teorias vigentes).
Resultados de aprendizagem:Que os alunos compreendam as exigências inerentes às abordagens
desenvolvimentais da life-span, identifiquem as metodologias usadas em psicologia do desenvolvimento e as
teorias fundamentais a que recorrem. Compreender a exigência da consideração simultânea de múltiplos
contextos implicados no desenvolvimento humano (modelo Bronfenbrenner).Saber caraterizar as tarefas
desenvolvimentais (cognitivas, juízo moral e psicossociais) do período sensório-motor.Saber caraterizar as
tarefas desenvolvimentais (cognitivas, juízo moral e psicossociais) do período operatório concreto.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Topics covered are part of the mainstream Developmental Psychology field–this unit covers the period from
birth to late childhood–it will be studied the key-points of development in this period(according to current
theories). Learning outcomes:That the students understand the requirements of the approaches used in
developmental life-span psychology (including methodologies, and fundamental theories)Understand the need
of taking into account the multiple contexts involved in human development:To know how to characterize the
developmental tasks (cognitive, moral, and psychosocial) of sensorio-motor period;-To know how to
characterize the developmental tasks (cognitive, moral, and psychosocial) of the concrete operational period.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas (de reduzida carga horária) são expositivas, cabendo à Docente a exposição dos conteúdos
fundamentais que elencam o programa.
No decurso das aulas TP os alunos expõem os resultados de trabalhos de grupo, sendo que nestes analisam
relatórios de avaliações de provas operatórias e/ou explicitam um dos temas escolhidos previamente com o
acordo/auxílio da Docente responsável (entre os tópicos globais do programa da disciplina)
No caso de avaliação contínua: a componente T = 50% & componente P = 50%.
Opção exame final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures, given the reduced schedule the high number of students, are expositive. During Practical classes
students analyze (in smaller groups) protocols and present their critical analyses.
Continuous evaluation: Theoretical component = 50% and Practical component = 50% (in this component
students analyze psychological reports
Final exam (Option)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia expositiva das aulas T. concretiza o objectivo de explanação das ideias fundamentais. A carga
horária desta componente, assim como o número de alunos presentes, exige que caiba à Docente a
responsabilidade de expor os conteúdos fundamentais que fazem parte do programa de psicologia do
desenvolvimento I (i.e. ao longo da infância).
A discussão pormenorizada de alguns dos tópicos no decurso das aulas TP (com maior carga horária) e
análise/discussão de protocolos de avaliação psicológica (nomeadamente protocolos de avaliação operatória),
possibilitam a exemplificação de noções expostas. Para além disso os alunos podem optar pela apresentação
mais detalhada de um dos tópicos do programa – sob orientação da Docente – realizando um trabalho de grupo
que deverão apresentar, no decurso das aulas, aos Colegas.
Os objectivos fundamentais consistem em introduzir os alunos aos objectivos, métodos e teorias
contemporâneas da psicologia do desenvolvimento. Pretende-se ainda que saibam identificar os autores
fundamentais e contributos das correntes teóricas relevantes em diferentes domínios do desenvolvimento
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology of lectures embodies the purpose of explanation of fundamental concepts of developmental
psychology (from infancy to adolescence). The schedule for this unit, as well as the number of students present,
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requires that the Teacher is responsible for the presentation of the fundamental contents that are part of the
program.
A more detailed discussion of some topics during the TP classes, and analysis /discussion of psychological
assessment protocols (including protocols of Piagetian diagnosis), allow the exemplification of developmental
relevance of concepts exposed during the lectures. In addition, students may choose to do a group-work – under
the guidance of the Professor – which will be presented during classes to colleagues.
The main goals of this unit are to introduce students to the purposes, methods, and contemporary theories of
human development. It is also emphasizes the importance to identify relevant authors of the current
fundamental developmental theories.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Cole, M., Cole, S.R., & Lightfoot, C. (2005). The development of children. 5th ed .New York: Worth Publishers.
Lerner, R. M., Lewin-Bizan, S., & Warren (2011). Concepts and theories of human development. In M. E. Lamb, &
M. H. Bornstein (Eds.), Social and Personality Development. N.Y.: Psychology Press.
Keenan, T., Evans, S. (2009). An introduction to child development. 2th ed., London: Sage.
Lourenço, O. (2005). Psicologia de desenvolvimento cognitivo. Teoria, dados e implicações. Coimbra: Almedina.
Machado, T. S. (2009). Vinculação aos pais: retorno às origens. Psicologia, Educação e Cultura, XIII (1), 139-165.
Morgado, L. M. (1997). Construtivismo, aprendizagem operatória e diversificação curricular: Pistas para um
debate. Revista Portuguesa de Psicologia, 32, 21- 33.
Papalia, D.E., Olds, S.W., Feldman, R.D. (2008). A child’s world. 11th Ed. N.Y. McGraw-Hill.[trad. port. à venda]
Piaget, J.(1992). Le jugement moral chez l'enfant. Paris: PUF (1ªed.,1932).

Mapa IX - 2º OB- Aprendizagem e Memória// Learning and Memory
6.2.1.1. Unidade curricular:
2º OB- Aprendizagem e Memória// Learning and Memory
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Salomé Ferreira Estima de Pinho - 82h - 31h 30m (T) 31h 30m (PL) 19h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos
Saber como se adquire conhecimento não declarativo e declarativo
Saber como o conhecimento (não declarativo e declarativo) pode ser mantido e recuperado na memória
Resultados da aprendizagem
Conhecimento de conceitos básicos e de diversas abordagens da psicologia experimental da aprendizagem e
da memória.
Desenvolvimento de uma compreensão integrada dos processos envolvidos quer na aprendizagem quer na
memória.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To know how non declarative and declarative knowledge are acquired
To know how knowledge can be stored and retrieved from memory
Competencies
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To know fundamental concepts and different approaches to learning and memory from experimental cognitive
psychology.
Developing an integrated comprehension of the processes underlying both learning and memory.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Habituação: fenómenos básicos. Aprendizagem sobre co-ocorrências (condicionamento clássico):
procedimentos básicos; fenómenos de condicionamento indirecto e de interferência; condicionamento
inibitório; contiguidade temporal versus contingência. Aprendizagem sobre consequências (condicionamento
operante): programas de reforço simples e complexos; controlo de estímulo; aprendizagem sem erros.
Processos básicos da memória: codificação/armazenamento, retenção e recuperação. Tipos/sistemas de
memória. Modelos de memória: modelo modal e outros. Esquecimento: declínio e interferência; acessibilidade
versus disponibilidade; inibição.
6.2.1.5. Syllabus:
Habituation: Basic phenomena. Learning of co-occurring events (classical conditioning): Basic procedures,
indirect conditioning and interference phenomena; inhibitory conditioning; temporal contiguity versus
contingency.
Learning about consequences of one’s behaviour (operant conditioning): Basic and complex reinforcement
schedules; stimulus’ control; errorless learning.
Basic memory processes: Encoding/storage, retention and retrieval. Memory systems. Memory models: Modal
model and other models.
Forgetting: Decline and interference, accessibility versus availability; inhibition.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Habituation: Basic phenomena. Learning of co-occurring events (classical conditioning): Basic procedures,
indirect conditioning and interference phenomena; inhibitory conditioning; temporal contiguity versus
contingency.
Learning about consequences of one’s behaviour (operant conditioning): Basic and complex reinforcement
schedules; stimulus’ control; errorless learning.
Basic memory processes: Encoding/storage, retention and retrieval. Memory systems. Memory models: Modal
model and other models.
Forgetting: Decline and interference, accessibility versus availability; inhibition.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus includes the basic processes of knowledge processing, retention and retrieval. Concerning the
non-declarative knowledge the following subsystems are studied: non associative learning, conditioning and
priming. Regarding the declarative knowledge the long-term subsystems of episodic and semantic memory are
studied, as well as the transient subsystems of short-term memory, working memory, and sensory memory
(iconic memory and echoic memory).
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas, exercícios práticos e um trabalho individual (este elaborado fora das aulas).
Método de Avaliação
Avaliação periódica OU Avaliação final; Cf. Artº 2 – Tipo de Provas (Normas de Avaliação 2010-2011, FPCEUC):
«4. O aluno poderá optar pelo regime de avaliação final, desde que não tenha realizado ainda nenhum outro tipo
de provas de avaliação»
Avaliação periódica
1 prova Tipo B (trabalho individual): 5 valores. (relatório de um dos exercícios práticos).
2 provas Tipo A (prova escrita presencial sobre toda a matéria leccionada): 7.5 valores cada
NB: em cada prova de tipo A e na prova de tipo B é requerida a nota mínima de 40%
Fórmula de cálculo da classificação final: NotaFreqAprend + NotaFreqMem + NotaTrab OU [(notaFreqAprend +
notaFreqMem + nota Trab) x 18,5/20] + 1,5
Avaliação final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecturing and doing exercises, and individual written assignment (not during classes).
Assessment Method
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Periodic OR final assessment; according to article no. 2 – Testing modality (Assessment Rules 2010-2011): “4.
Students may choose final evaluation, provided that they have not yet performed any other type of assessment
tests”.
Periodic Assessment
One B-Type Test (individual work): 5 points. (practical exercise written report).
Two A-Type Tests (written test on all the subjects taught): 7.5 points each.
N.B.: in each A-type test and B-type test it is required a minimum grade of 40%
Formula for calculating the final classification: 1st Midterm exam grade + 2nd Midterm exam grade + Individual
work OR [(1st Midterm exam grade + 2nd Midterm exam grade + Individual work) x 18,5/20] + 1,5
Final assessment:
One A-Type test (written test on all the subjects taught): 20 points
Final Exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nas aulas teóricas de natureza sobretudo expositiva é apresentada a informação sobre os conteúdos
programáticos com referência aos métodos e modelos teóricos subjacentes. Os exercícios práticos feitos nas
aulas práticas, frequentemente com recursos electrónicos, ilustram os conteúdos abordados nas aulas
teóricas possibilitando aos alunos perceber qual a metodologia subjacente à obtenção de um dado fenómeno
ou efeito. O trabalho individual (relatório sobre um dos exercícios práticos) visa proporcionar uma oportunidade
adicional de reflexão sobre as concepções, métodos e resultados respeitantes aos conteúdos leccionados,
nomeadamente através da consulta de outras fontes bibliográficas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Nas aulas teóricas de natureza sobretudo expositiva é apresentada a informação sobre os conteúdos
programáticos com referência aos métodos e modelos teóricos subjacentes. Os exercícios práticos feitos nas
aulas práticas, frequentemente com recursos electrónicos, ilustram os conteúdos abordados nas aulas
teóricas possibilitando aos alunos perceber qual a metodologia subjacente à obtenção de um dado fenómeno
ou efeito. O trabalho individual (relatório sobre um dos exercícios práticos) visa proporcionar uma oportunidade
adicional de reflexão sobre as concepções, métodos e resultados respeitantes aos conteúdos leccionados,
nomeadamente através da consulta de outras fontes bibliográficas.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Anderson, J. R. (2000). Learning and memory: An integrated approach (2nd edition). Danvers. MA: Wiley.
Baddeley, A. (1997). Human memory: Theory and practice (revised edition). Hove: Psychology Press.
Baddeley, A., Eysenck, M. W., & Anderson, M. C. (2009). Memory. Hove: Psychology Press.
Domjan, M. (1998). The principles of learning and behavior (4th edition). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
Dudai, Y. (2002) Memory from A to Z: Keywords, concepts and beyond. Oxford: Oxford University Press,
Mazur, J. E. (2005). Learning and behavior (6th edition). Upper Sadle River, NJ: Prentice Hall.
Neath, I., & Surprenant, A. M. (2003). Human memory: An introduction to research, data, and theory (2nd edition).
London: Thomson/Wadsworth.
Tulving, E., & Craik, F. I. M. (2005). The Oxford handbook of memory. Oxford: Oxford University Press.

Mapa IX - 2º OB- Metodologia da Investigação em Psicologia I
6.2.1.1. Unidade curricular:
2º OB- Metodologia da Investigação em Psicologia I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Lisete dos Santos Mónico -lisete_monico@fpce.uc.pt - 82h - 31h 30m (T) 31h 30m (PL) 19h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
---
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo das unidades curriculares de Metodologia da Investigação em Psicologia I e II consiste no
desenvolvimento das competências teóricas e técnicas necessárias para a prática da investigação científica
no domínio das ciências psicológicas, através do estudo dos processos fundamentais e das estratégias
específicas de planeamento, realização, análise, interpretação e apresentação dos resultados.
Resultados de aprendizagem
Ver explicitação no site da disciplina:
http://www.fpce.uc.pt/niips/novoplano/mip1/mip1.htm#objectivos
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objective of this unit is the development of the theoretical and technical skills necessary for scientific
research in the field of psychological sciences through the study of the fundamental processes and specific
strategies for planning, implementation, analysis, interpretation and presentation of results.
Learning Outcomes
Check Unit Website:
http://www.fpce.uc.pt/niips/novoplano/mip1/mip1.htm#objectivos
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
INTRODUÇÃO: EPISTEMOLOGIA E METODOLOGIA
- Considerações preliminares de natureza epistemológica
- Teorias e hipóteses científicas. Programas de investigação.
METODOLOGIA GERAL: ESTRATÉGIAS DE INVESTIGAÇÃO
- Investigações experimentais
- Investigações quasi-experimentais
- Investigações não experimentais
Ver programa desenvolvido no site da disciplina:
http://www.fpce.uc.pt/niips/novoplano/mip1/mip1.htm#programa
6.2.1.5. Syllabus:
Syllabus
INTRODUCTION: EPISTEMOLOGY AND METHODOLOGY
- Preliminary considerations of epistemological nature
- Scientific theories and hypotheses. Research programs.
GENERAL METHODOLOGY: RESEARCH STRATEGIES
- Experimental research
From theoretical problems to ethical problems which underlie the experiment
- Non-experimental research
Check Unit Website:
http://www.fpce.uc.pt/niips/novoplano/mip1/mip1.htm#programa

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A demostração está feita nas pp. 29-43 de:
Alferes, V. R. (1997). Investigação científica em psicologia: Teoria e prática. Coimbra: Almedina.
O livro está disponível em:
http://www.fpce.uc.pt/niips/docs/val/icp_outputs/ab_outputs.htm
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The clarification of the syllabus coherence curricular unit’s objectives can be found at (pp. 29-43):
Alferes, V. R. (1997). Investigação científica em psicologia: Teoria e prática. Coimbra: Almedina.
The book is available in:
http://www.fpce.uc.pt/niips/docs/val/icp_outputs/ab_outputs.htm
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação
2 Provas de avaliação tipo A
2 Provas de avaliação tipo C
Trabalhos individuais e de grupo (a definir)
Participação em projectos de investigação (a definir)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Assessment
2 type A examinations
2 type C examinations
Individual and group assignments (to be defined)
Participation in research projects (to be defined)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A demostração está feita nas pp. 43-48 de:
Alferes, V. R. (1997). Investigação científica em psicologia: Teoria e prática. Coimbra: Almedina.
O livro está disponível em:
http://www.fpce.uc.pt/niips/docs/val/icp_outputs/ab_outputs.htm
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The clarification of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives can be found at
(pp. 43-48):
Alferes, V. R. (1997). Investigação científica em psicologia: Teoria e prática. Coimbra: Almedina.
The book is available in:
http://www.fpce.uc.pt/niips/docs/val/icp_outputs/ab_outputs.htm
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alferes, V. R. (1997). Investigação científica em psicologia: Teoria e prática. Coimbra: Almedina.
Hoyle, R. H., Harris, M. J., & Judd, C. M. (2002). Research methods in social relations (7th ed.). Pacific Grove, CA:
Wadsworth.
Rosnow, R. L., & Rosenthal, R. (1998). Beginning behavioral research: A conceptual primer (3rd ed.). Upper
Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Shadish, W. R., CooK, T. D., & Campbell, D. T. (2002).Experimental and quasi-experimental designs for
generalized causal inference. Boston: Houghton Mifflin.
Groves, R. M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2004). Survey
methodology. Hoboken, NJ: Wiley.
Reis, H. T., & Judd, C. M. (Eds.).(2000). The handbook of research methods in social and personality psychology.
Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. (5th ed.) Boston: Allyn and Bacon.

Mapa IX - 2º OP- Psicologia da Emoção
6.2.1.1. Unidade curricular:
2º OP- Psicologia da Emoção
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Graciete Nunes Pinto Franco Borges - 57h 30m 19h 45m (T) 19h 45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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- Conhecer as principais abordagens conceptuais das emoções – origem, função e dimensões das emoções;
- Diferenciar os principais conceitos utilizados no estudo dos processos emocionais;
- Compreender as principais questões em torno da universalidade versus variação cultural (activação e
expressão emocional) e da relação cognição – emoção;
- Conceptualizar as emoções enquanto variáveis motivacionais e analisar o seu papel na efectivação do
comportamento e no estabelecimento das relações interpessoais;
- Compreender o processo de desenvolvimento precoce das emoções;
- Conhecer o estado actual e as principais questões da investigação sobre as temáticas abordadas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To know the main conceptual approaches of emotions - origin, function and dimensions;
- To differentiate the main concepts used in the research of emotional processes;
- To understand the main issues on universality versus cultural variation (activation and emotional expression)
and the relationship between cognition and emotion;
- To conceptualize emotions as motivational variables and to analyze their role in the activation of behavior and
in interpersonal relationships;
- To understand the premature development process of emotions;
- To know the state of the art and the main research questions about the discussed themes.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
- Breve caracterização das diferentes abordagens conceptuais da emoção; Afectividade, Episódios
Emocionais, Humor e Disposições/Temperamento; Evolução das abordagens dos processos emocionais
2. Avaliação (appraisal) e emoção
-Avaliação primária e secundária; Abordagens discretas e dimensionais; Metodologias de avaliação emocional;
Variação cultural e universalidade dos eliciadores emocionais; Conhecimento emocional; A experiência
emocional
3. Emoção versus cognição
- Modelos explicativos da influência da emoção sobre os processos cognitivos; Efeitos da emoção (percepção,
atenção e memória); Implicações do enviesamento afectivo-cognitivo
4. A expressão das emoções
- As expressões comportamentais não verbais
5. O Desenvolvimento emocional
- A expressão precoce das emoções; Discriminação das emoções dos outros; Papel da vinculação; Dimensões
da avaliação da experiência emocional

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction
– Short characterization of the different conceptual approaches to emotion; Affectivity, Episodes of emotion,
Moods and Temperament; Approaches to emotional processes
2. Appraisal and emotion
-Primary and secondary appraisals; Discrete and dimensional approaches; Methodologies to study emotional
experiences; Cultural variation versus the universality of emotional elicitors; Emotional knowledge; Emotional
experience
3. Emotion versus cognition
- Effects of emotions on cognitive processes - Explanatory models; Emotions effects (perception, attention and
memory); Implications of emotional-cognitive bias
4. Expression of emotions
- Nonverbal behavior
5. Emotional development
- Early expression of emotions; Early perception of emotions in others; Role of attachment; Dimensions of
emotional experiences’ appraisal
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular pretende fazer uma introdução à Psicologia da Emoção, considerando os pontos de
vista evolucionista e cultural, enfatizando o papel motivacional da emoção. O programa é congruente com este
objectivo, pois procede à diferenciação dos conceitos emocionais básicos e demonstra como a emoção se
relaciona com o funcionamento cognitivo e o comportamento quotidiano. A abordagem das modalidades de
expressão emocional e do desenvolvimento emocional permite uma perspectivação desenvolvimental,
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atendendo ao contexto interpessoal e cultural.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This curricular unit aims to introduce the Psychology of Emotion, considering the evolutionary and cultural
points of view, and emphasizing the motivational role of emotion. The syllabus is congruent with this goal, since
it differentiates the elementary emotional concepts and shows how emotions relate with cognitive functions and
daily behavior. The emotional expression modalities and the emotional development approach allow a
developmental perspective within an interpersonal and cultural context.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas contemplam a exposição oral e a discussão participada das temáticas do programa, suportadas pela
projecção de material visual. Em cada aula há a apresentação oral da recensão de um artigo de investigação
recente (recensão crítica) por um grupo de estudantes, seguida da discussão das implicações ao nível das
relações interpessoais.
A avaliação e classificação final resultarão de uma das modalidades seguintes escolhida por cada estudante:
1) Avaliação periódica ou 2) Avaliação final/Exame.
1) – Avaliação Periódica: duas frequências, correspondendo a 75% da nota final + Trabalho prático de grupo –
recensão crítica de um artigo de investigação (apresentação oral numa aula e entrega de relatório escrito –
25% da nota final)
2) – Exame sobre a matéria do programa, incluindo os artigos de investigação discutidos durante as aulas.
Exame Final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes interchange oral exposition and participated discussion of the syllabus themes, supported by visual
projection material. In each class, there is an oral presentation of a recent research article (critical review) by a
group of students, followed by discussion on interpersonal implications.
The evaluation and final mark will result from one of the assessment methods chosen by each student: 1)
Periodical assessment or 2) Final assessment/Exam.
1) - Periodical Assessment: Two midterm exams, corresponding to 75% out of the final mark + Group practical
assignment - Critical review of a research article (oral presentation during a class and written report delivery –
25% out of the final mark)
2) Exam on all syllabus themes, including research articles discussed during the classes.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino permitem o aprofundamento das temáticas do programa e a discussão das suas
implicações teóricas e práticas, valorizando a compreensão dos principais conceitos e o seu valor heurístico
para a compreensão do comportamento. A utilização de artigos de investigação recente no domínio da emoção
permite a familiarização com este tipo de recurso para a actualização do saber e dá a conhecer as principais
questões da investigação actual neste domínio. A metodologia de avaliação requer a realização dos objectivos
através da demonstração de que se compreende e distingue os principais conceitos emocionais, assim como
as principais questões e avanços da investigação nos domínios contemplados
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies allow the deepening of the syllabus themes and the discussion of its theoretical and
practical implications, valuing the understanding of concepts, as well as its heuristically role for behavior
understanding. The use of recent research articles on emotional domain allows the familiarization with this kind
of resource to knowledge update, and shows the main actual research questions in this domain. The evaluation
methodology requires the objectives accomplishment through the evidence of the main emotional concepts
understanding, and the main actual research questions and advances on the syllabus themes.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Blandon, A. Y., Calkins, S. D., & Keane, S. P. (2010). Predicting emotional and social competence during early
childhood from toddler risk and maternal behavior. Development and Psychopathology, 22, 119–132.
doi:10.1017/S0954579409990307.
Gao, J., Wang, A., & Qian, M. (2010). Differentiating shame and guilt from a relational perspective: a cross
cultural study. Social Behavior and Personality, 38 (10), 1401-1408. doi: 10.2224/sbp.2010.38.10.1401.
Lewis, M. & Haviland-Jones, J. M. (2000). Handbook of Emotions. New York: The Guilford Press,
Oatley, K., Keltener, D. & Jenkins, J. M. (2006). Understanding Emotions. 2nd Malden (USA): Blackwell
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Publishing.
Shenk, C. E., & Fruzzetti, A. E. (2011).The impact of validating and invalidating responses on emotional reactivity.
Journal of Social and Clinical Psychology, 2 (30),163-183.

Mapa IX - 2º OP- Psicologia dos Comportamentos Anti-Sociais/Psychology of Anti-Social Behaviour
6.2.1.1. Unidade curricular:
2º OP- Psicologia dos Comportamentos Anti-Sociais/Psychology of Anti-Social Behaviour
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Castro Fonseca - 57h 30m - 19h 45m (T) 19h 45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular tem como objectivo analisar o contributo da Psicologia para o estudo dos comportamentos
anti-sociais e do crime, nomeadamente, o contributo da psicologia da personalidade e das diferenças
individuais, da psicologia do desenvolvimento, da psicologia social e da psicologia clínica. Sempre que se
justificar far-se-á referência ao contributo de outras disciplinas (v.g. a Criminologia).
No fim do curso os alunos terão um bom conhecimento de:
• diversos factores que influenciam esses comportamentos ao longo da vida;
• esforços feitos nas últimas décadas para sistematizar esses conhecimentos sob forma de teorias gerais ou
específicas;
• métodos e técnicas utilizados para avaliar esses comportamentos e testar essas teorias;
• politicas de intervenção mais bem sucedidas neste domínio;
• requisitos necessários para uma análise crítica da produção científica sobre os comportamentos anti-sociais
e o crime.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This teaching unit aims to analyze the contribution of Psychology to the study of anti-social behaviour and crime,
namely the contribution of psychology of personality and individual differences, developmental psychology,
social psychology and clinical psychology. Whenever justified, reference will be made to other scientific areas
(e.g. criminology).
At the end, students will have acquired a good knowledge of:
• various factors that affect these behaviours across life;
• efforts made during last decades to systematize this knowledge as general or specific theories of antisocial
behavior or crime;
• methods and techniques used to assess those behaviours and test those theories;
• successful intervention policies applied in this field;
• the necessary requirements for a critical assessment of the scientific production of antisocial behavior and
crime.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Definições e Conceitos
2.O interesse crescente pelo estudo da delinquência juvenil e as origens do sistema de justiça de menores
3.Abordagens multidisciplinares ao estudo dos comportamentos anti-sociais e do crime
4.As diferentes perspectivas da psicologia e do direito no estudo da delinquência e do crime
5.Os contributos das diferentes disciplinas de psicologia para o estudo do comportamento anti-social
6.Métodos e instrumentos no estudo científico dos comportamentos anti-sociais
7.Heterogeneidade e classificação dos comportamentos anti-sociais e do crime
8.A questão da psicopatia
9. Factores de risco e factores de protecção dos comportamentos anti-sociais
10. Teorias mais relevantes dos comportamentos anti-sociais, com especial ênfase para os modelos teóricos
da psicologia
11. Políticas e programas de intervenção no domínio do comportamento anti-social.
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12. Alguns temas especiais (v.g. os contributos da neuropsicologia; o contributo de alguns estudos longitudinais
contemporâneos).
6.2.1.5. Syllabus:
1. Definitions and concepts
2. The growing interest for the study of juvenile delinquency and the origins of the youth justice system
3. Multidisciplinary approaches to the study of antisocial behaviour and crime
4. Different approaches of psychology and law in crime and delinquency
5. The contribution of the different disciplines of psychology for the study of antisocial behaviours and crime
6. Methods and instruments for the scientific study of antisocial behavior
7. Heterogeneity and classification of antisocial behaviour and criminal acts
8. Psychopathy
9. Risk factors (and protection factors) of antisocial behaviour
10. Theories of Anti-Social Behaviour , with particular emphasis on psychology models.
11. Policies and intervention programs in antisocial behaviour.
12. Special issues (e.g. neuropsychology and the study of antisocial behaviour and agression; review of some
longitudinal studies more influential in this field).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Da confrontação destes conteúdos com os objectivos estabelecidos para esta unidade curricular pode
facilmente concluir-se que existe entre eles uma total coerência. A diversidade dos temas escolhidos para as
diferentes aulas reflecte bem o contributo das diferentes disciplinas da Psicologia para o estudo da conduta
anti-social.
Além disso, estes conteúdos estão, em total sintonia com os programas das disciplinas de psicologia da
conduta delinquente ou de psicologia do crime ministrados em universidades com grande tradição de ensino
neste domínio, que regularmente são consultados na preparação desta unidade curricular. Do mesmo modo
pode-se afirmar que este programa reflecte as tendências dominantes da investigação psicológica sobre os
comportamentos anti-sociais e o crime, como de resto se pode ver pelos manuais mais recentes utilizados
neste curso e que os alunos tem a possibilidade de manusear na nossa biblioteca.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
By confronting the objectives set for this teaching unit with its contents, we can easily conclude that there is a
total consistency. Indeed, the diversity of topics selected to the classes reflects well the main contributions of
the different disciplines of psychology to the study and explanation of antisocial conduct and crime.
Furthermore, these contents are in harmony with the courses of psychology of delinquency or criminal conduct
offered by several universities with long tradition and influence in this domain, which we often refer to, when
preparing the lectures. Similarly, this program clearly reflects the dominant research trends on psychology and
allied disciplines. This can be confirmed by the analysis of the rich bibliography (general and specific) selected
for each class, which is available for students.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão de cariz teórico-prático. Embora a metodologia adoptada seja sobretudo de natureza expositiva,
haverá pontualmente discussão de casos práticos tirados da literatura clássica, de investigações recentes ou
da comunicação social. Na apresentação dos diversos temas utilizar-se-á regularmente o PowerPoint e
recorrer-se-á sempre que for oportuno ao vídeo científico. Além disso, a matéria exposta será sempre apoiada
por bibliografia criteriosamente escolhida para cada aula.
Quanto às avaliações, os seus detalhes serão definidos no início do semestre com os alunos no respeito das
normas emitidas pelo Conselho Pedagógico. Em princípio, a avaliação consistirá em duas provas: uma relativa
à primeira parte da matéria e a outra à segunda parte. As provas consistiriam em várias perguntas de escolha
múltipla e de desenvolvimento (cada pergunta de desenvolvimento valerá três vezes mais do que cada
pergunta de escolha múltipla).
Exame Final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes will be theoretical/practical.Despite the expositive nature of the method adopted,there will also
be,whenever justified,the analysis of practical cases and other data taken from classical studies, recent
research or from the media.For the presentation of the topics we will use the PP and scientific
videos.Furthermore,the issues presented and discussed in each class will always be supported by references,
critically selected for each class.As to the evaluation process, its details are established at the beginning of the
semester after hearing the students’ points of view following the rules set by the Pedagogical Board.Thus,it is
expected that evaluation includes two steps:the first covers the topics lectured during the first half of the
semester, and the second covers the second half. The exam includes multiple choice questions and small
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essays(this type of questions weights 3 times more than each multiple choice questions).
Final Exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O recurso à exposição oral permite não só apresentar e discutir conceitos ou dados empíricos mas também
organizá-los num discurso lógico, coerente e convincente. Assim os alunos além de adquirirem uma série de
conhecimentos aprenderão também a analisá-los criticamente e a comunica-los de modo claro. Por sua vez, o
tipo de avaliação aqui utilizado permite mais facilmente verificar se o aluno assimilou toda a matéria exposta e
portanto fica com uma visão alargada deste domínio de estudo. Além disso, este método de avaliação é mais
objectivo, mais rápido e permite facilmente identificar onde eventualmente o aluno errou ou está menos bem
preparado.
Ao mesmo tempo, o recurso a algumas breves perguntas de desenvolvimento permite ver se para além da
memorização da matéria, ele é capaz de organizar, integrar e expressar de modo coerente e convincente, os
diferentes conceitos e tópicos abordados nesta unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The oral method used for the lecture within this unit allows not only the presentation and discussion of concepts,
methods and empirical or theoretical findings but also their organization in a logical, consistent and convincing
discourse. Thus, students besides acquiring an extended and updated factual and conceptual knowledge will
also develop the necessary skills to critically analyze and communicate them in a clear simple way. In a similar
vein, the kind of evaluation used in this teaching unit will allow to assess in a easy, complete and rapid way the
students’ degree of assimilation of the lectured topics, and therefore if they acquired a comprehensive view of
this domain. It is also a more objective, quick and easier way of checking where the students failed or are not so
well prepared.
At the same time, the inclusion of questions to develop (small essays) allows to assess whether the students, in
addition to memorization, are able to organize, integrate and express in a coherent and convincing way the
different concepts and topics included in this teaching unit.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Andrews, D. A. & Bonta, J. (2010). The psychology of criminal conduct. (5ª edição). NJ: Matthews-Bender &
Company.
Born, M. (2005). Psicologia da Delinquência. Lisboa: Climepsi.
Cullen, F.T. & R. Agnew (2006), Criminological theory. Los Angeles: Roxbury Publishing.
Fonseca, A. C. (2002) (Ed.). Comportamento Anti-social e Família. Coimbra: Almedina.
Fonseca, A. C. (2004) (Ed.). Comportamento anti-social e crime. Coimbra: Almedina.
Helfgott, J. (2008). Criminal behavior: Theories, typologies, and criminal justice. Thousand Oaks: Sage.
Krohn, M. D., Lizotte, A. J. & Hall, G.P. (2009). Handbook on Crime and Deviance. London: Springer
Loeber, R. & Farrington, D. P. (2001). Child delinquents: Development, Intervention and service needs. Thousand
Oaks: Sage.
Rutter, M. Giller, H. & Hagell, A. (1998). Antisocial behaviour by young people. Cambridge: Cambridge University
Press.
Stoff, D. M., Breiling J. & Maser, J. D. (1997). Handbook of antisocial behavior. London: Wiley.

Mapa IX - 2º OP- Psicologia Evolucionista/Evolutionary Psychology - OP
6.2.1.1. Unidade curricular:
2º OP- Psicologia Evolucionista/Evolutionary Psychology - OP
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Manuel Malaquias Pires Urbano -57h 30m 19h 45m (T) 19h45m (P) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
----
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Introduzir a Psicologia Evolucionista, como um emergente e importante quadro teórico de referência na
Psicologia actual, visando a integração conceptual, horizontal e vertical, da disciplina.
Resultados de aprendizagem:
– Conhecimentos teóricos relativos aos fundamentos e pressupostos básicos da Psic. Evolucionista.
– Conhecimentos teóricos sobre os temas substantivos e de investigação, aplicados ao desenvolvimento
humanos, enquadrados pelo paradigma evolucionista.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Introduction to Evolutionary Psychology as a currently emerging important theoretical framework of reference,
which aims a horizontal and vertical standpoint of conceptual integration within Psychology.
Learning Outcomes
– Theoretical knowledge of Evolutionary Psychology basic concepts and general assumptions.
– Theoretical knowledge of Evolutionary Psychology main subjects, concerning human development and
applied research.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Introdução:
Apontamentos históricos e epistemológicos; Fundações, pressupostos e conceitos básicos; Integração
horizontal e vertical, no âmbito da Psicologia e das Ciências Sociais e Humanas; Outras considerações
introdutórias.
II. Temas gerais:
Cultura e trocas sociais; Psicologia do acasalamento e sexo (Selecção sexual; Atracção sexual, estratégias de
escolha e acasalamento); Diferenças e conflitos entre os sexos; Traços mentais e psicológicos (e.g. memória,
percepção, linguagem) como adaptações ou processos adaptativos.
III. Temas aplicados ao desenvolvimento:
Parentalidade (A evolução dos cuidados parentais; Impacto parental no desenvolvimento) Juízo moral,
cooperação e altruísmo; Linguagem (A evolução da linguagem; A linguagem como instinto).
6.2.1.5. Syllabus:
I. Introduction
Epistemological and historical notes; Basic concepts; General assumptions; Horizontal and vertical integration
within the scope of Psychology and Social and Human Sciences; Other introductory considerations.
II. General Themes
Culture and social exchanges; Psychology of mating and sex (sexual selection; Sexual attraction, selection and
mating strategies); Differences and conflicts between sexes; Mental and psychological traits (e.g. memory,
perception, language) as adaptations or adaptive processes.
III. Themes related to human development
Parenthood (the evolution of parental care; the impact of parents in development); Moral judgment, cooperation
and altruism; Language (the evolution of language; Language as an instinct).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo os objetivos da unidade curricular a aquisição de conhecimentos no domínio do novo quadro teórico de
referência proposto pela Psicologia Evolucionista, os conteúdos das aulas fornecem o enquadramento
concetual e teórico para a aquisição desses conhecimentos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Given the fact that the main goals of this unit is the acquisition of knowledge concerning Psychology’s new
theoretical framework in the area of Evolutionary Psychology, the syllabus of the lectures provide the
conceptual and theoretical framework to support the achievement of that knowledge.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas: método expositivo apoiado na apresentação de diapositivos; métodos interrogativos; reflexão oral ou
escrita a partir da apresentação de materiais audiovisuais.
Avaliação: a aprovação e a classificação final na Unidade Curricular resultará do resultado final obtido num dos
regimes de avaliação escolhido pelo estudante: 1) Avaliação Periódica; 2) Avaliação Final
1) Avaliação Periódica
1.1- Duas (2) Provas de tipo A (frequência), correspondendo a 75% da classificação final - 15 valores
(somatório das duas provas, valendo cada uma 7.5 valores);
1.2- Uma (1) Prova de tipo C – Trabalho de grupo prático, correspondente a 25% da classificação final – 5
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valores
2) Avaliação Final
2.1. Realização de uma única Prova de tipo A - exame escrito presencial, abarcando toda a matéria leccionada
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures: expository method supported by handouts (“Power Point” slides, available as PDF documents);
interrogative methods; oral or written reflection based on the presentation of audio-visual materials.
Evaluation: students must choose one of the two assessment possibilities: 1) Periodic Assessment; or 2) Final
Assessment
1) Periodic Assessment
1.1. Two Type A examinations which correspond to 75% (15 marks) of the final classification (each exam
corresponds to 7.5 marks).
1.2. One Type C examination – A practical written group assignment that corresponds to 25% (5 marks) of the
final classification.
2) Final Evaluation
2.1. One Type A examination – written exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A adoção de uma metodologia mais expositiva, permite atingir os objetivos propostos para estas aulas, os
quais consistem essencialmente na transmissão de um enquadramento concetual relativo à avaliação da
inteligência e da personalidade. A avaliação através de um exame escrito permite estimar de uma forma eficaz
estes conhecimentos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of an essentially expository methodology in the lectures is adequate to the goals defined for these
classes, which are essentially the transmission of a knowledge conceptual framework on Evolutionary
Psychology. The students’ evaluation is made by means of a written exam that allows the effective appraisal of
the students’ knowledge.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Barkow, J.H.; Cosmides, L. & Tooby, J., Eds. (1995) The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the
Generation of Culture. Oxford et al.: Oxford University Press.
Buss, D. (2004) Evolutionary Psychology. The New Science of Mind. Boston et al.: Pearson.
Crawford, C. & Krebs, D., Eds. (2008). Foundations of evolutionary psychology. New York: Lawrence Erlbaum
Associates
Dunbar, R. & Barrett, L., Eds. (2007). The Oxford Handbook of Evolutionary Psychology. Oxford et al.: Oxford
University Press.
Rossano, M.J. (2003). Evolutionary Psychology: the science of human behavior and evolution. Hoboken, N.J.:
Wiley.

Mapa IX - 2º OB- Psicologia Social I
6.2.1.1. Unidade curricular:
2º OB- Psicologia Social I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Valentim António Rodrigues Alferes - 57h 30m - 19h 45m (T) 19h 45m (PL)- 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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A unidade curricular de Psicologia Social I tem como objectivo contribuir para um conhecimento aprofundado
das áreas substantivas da psicologia social, desenvolvendo capacidades de problematização e de reflexão
teórico-epistemológica.
Resultados de aprendizagem
Pretende-se que, no final da unidade curricular, os alunos estejam em condições de:
1) identificar, descrever de modo preciso e sucinto e avaliar criticamente os principais sistemas e modelos
teóricos, conteúdos empíricos e métodos de investigação da psicologia social;
2) estabelecer as implicações relevantes para a intervenção psicológica.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit Social Psychology I aims to provide deep knowledge and understanding of the substantive
areas of social psychology by developing skills related to critical thinking and theoretical-epistemological
reflection.
Learning outcomes
By the end of this unit, students should be able to:
1) identify, describe and evaluate in an accurate and exact way the main systems and theoretical models,
empirical contents and research methods of social psychology;
2) know the relevant implications for the psychological practice.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Introdução à Psicologia Social
1.1 História e sistemas teóricos
1.2 Relações intra- e interdisciplinares
1.3 Métodos e técnicas de investigação
2 Processos pessoais e interpessoais
2.1 Cognição e pensamento social
2.1.1 Representações do conhecimento social
2.1.2 Atitudes, mudança de atitudes e persuasão
2.1.3 Valores, ideologias e sistemas de atitudes
2.1.4 Percepção das pessoas e processos de atribuição causal
2.2 Self e relações interpessoais
2.2.1 Self e estratégias de auto-apresentação
2.2.2 Motivação e regulação social das emoções
2.2.3 Comunicação interpessoal
2.2.4 Atracção, relações íntimas e sexualidade
2.2.5 Agressão e altruísmo
6.2.1.5. Syllabus:
1 Introduction to Social Psychology
1.1 History and theoretical systems
1.2 Inter and intradisciplinary relations
1.3 Research methods and techniques
2 Individual and interindividual processes
2.1 Cognition and social thinking
2.1.1 Representations of social knowledge
2.1.2 Attitudes, change of attitude and persuasion
2.1.3 Values, ideologies, and attitudinal systems
2.1.4 Perception of persons and processes of causal attribution
2.2 Self and interpersonal processes
2.2.1 Self and self-presentation strategies
2.2.2 Motivation and social regulation of emotions
2.2.3 Interpersonal communication
2.2.4 Attraction, intimate relationships and sexuality
2.2.5 Aggression and altruism
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A organização temática dos conteúdos nucleares das disciplinas de Psicologia Social I e II (Capítulos 2 e 3)
subordina-se aos níveis de análise e explicação (individual, interindividual, grupal e intergrupal) dos
comportamentos sociais e articula-se, a montante, com as tensões epistemológicas e metodológicas
apresentadas no Capítulo 1 e, a jusante, com as problemáticas de aplicação discutidas no Capítulo 4.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The thematic organization of the nuclear contents of the units Social Psychology I and II (Chapters 2 and 3) is
subordinate to the levels of analysis and explanation (individual, interindividual, group and intergroup) of social
behavior and is articulated, upstream with the epistemological and methodological tensions presented in
Chapter 1, and downstream, with the problems of implementation discussed in Chapter 4.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os estudantes deverão optar por um de dois regimes de avaliação a) ou b):
a) Uma prova de Tipo A (50% da classificação final) e duas provas de tipo C (25% + 25% da classificação final)
b) Exame final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Students must choose one of two evaluation options, a) or b):
a) One Type A exam (50%) and two Type C exams (25% + 25%)
b) Final exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A organização temática dos conteúdos nucleares das disciplinas de Psicologia Social I e II (Capítulos 2 e 3)
subordina-se aos níveis de análise e explicação (individual, interindividual, grupal e intergrupal) dos
comportamentos sociais e articula-se, a montante, com as tensões epistemológicas e metodológicas
apresentadas no Capítulo 1 e, a jusante, com as problemáticas de aplicação discutidas no Capítulo 4.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The master classes are articulated with the detailed study of paradigm investigations in social psychology done
in practical classes.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2007). Social psychology (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: PrenticeHall.
Gilbert, D. T., Fiske, S. T., & Lindzey, G. (Eds.).(1998). The handbook of social psychology (4th ed., 2 Vols). New
York: McGraw-Hill.
Reis, H. T., & Judd, C. M. (Eds.).(2000). The handbook of research methods in social and personality psychology.
Cambridge, UK: Cambridge University Press. [Índice NIIPS]
Schneider, F. W., Gruman, J. A., & Coutts, L. M. (Eds.).(2005). Applied social psychology: Understanding and
addressing social and practical problems. Thousand Oaks, CA: Sage.
Vala, J., & Monteiro, M. B. (Eds.).(2000). Psicologia social (4ª ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. [7ª ed.:
2006]

Mapa IX - 2º OB- Psicopatologia I
6.2.1.1. Unidade curricular:
2º OB- Psicopatologia I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Augusto da Veiga Pinto de Gouveia - 57h 30m - 19h 45m (T) 19h 45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria do Céu Salvador
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria do Céu Salvador
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC de Psicopatologia I tem como objetivo apresentar os principais modelos de compreensão das alterações
psicopatológicas, numa perspectiva integrativa e multidimensional, que inclua fatores bio-psico-sociais. A UC
visa, ainda familiarizar os alunos com os principais parâmetros do exame mental e com os critérios
diagnósticos e características principais da Esquizofrenia, enfatizando o treino de competências para
elaboração do exame mental e diagnóstico de esquizofrenia.
Resultados de aprendizagem
Aquisição de conhecimentos acerca dos modelos de compreensão das alterações psicopatológicas numa
perspectiva integrativa e multidimensional.
Conhecer as influências recíprocas dos factores biológicos,psicológicos e sociais no desenvolvimento das
alterações psicopatológicas.
Aquisição de competências práticas de avaliação da psicopatologia através do treino dos alunos no processo
de recolha de informação e elaboração do exame mental.
Aquisição de competências de diagnóstico da Esquizofrenia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit aims to present the main models for understanding psychopathology, within an integrative and
multidimensional perspective, considering its biological, psychological and social factors. The unit also aims to
familiarize students with the main criteria of mental examination and with the Schizophrenia diagnostic criteria
and main characteristics, while focusing on the competencies that will enable students to elaborate a mental
examination and diagnose schizophrenia.
Learning outcomes
- To learn the models of understanding psychopathological changes, within an integrative and multidimensional
perspective.
- To learn the influences that biological, psychological and social factors have on the development of
psychopathological changes, and vice-versa.
- To be able to carry out a psychopathological assessment by conducting mental examinations and gathering
the relevant data.
- To be able to diagnose Schizophrenia.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
. Definição e âmbito de estudo da Psicopatologia.
2. O conceito e estudo das perturbações psicológicas.
3. A evolução histórica do conceito de perturbação psicológica (doença mental) e os seus modelos de
explicação
4. Os conceitos de prevenção primária, secundária e terciária.
5. Karl Jaspers e a abordagem fenomenológica;
6. O exame mental, seu objectivo e fases da sua realização: avaliação da apresentação, motricidade e
linguagem, o contacto, o estado de consciência e atenção, ansiedade e psicopatologia do humor e afectividade,
psicopatologia do pensamento, alterações da percepção, a memória, inteligência e funções biológicas vitais.
7. Esquizofrenia: critérios de diagnóstico da DSM-IVR; o conceito de sintomas positivos e negativos; os
“sintomas fundamentais” de Bleuler e os “sintomas de primeira ordem” de Kurt Schneider; prevalência
quadros clínicos e evolução: esquizofrenia desorganizada, paranóide, catatónica e indiferenciada; factores de
risco.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Definition and scope of the study of Psychopathology.
2. The concept and study of psychological disorders.
3. The historical evolution of the concept of psychological disorders (mental illness) and its explicative models.
4. The concepts of primary, secondary and tertiary prevention.
5. Karl Jaspers and the phenomenological approach.
6. The mental examination, its aim and phases: assessment of presentation, motor behavior and language,
contact, consciousness and attention, anxiety and the psychopathology of humor and affectivity,
psychopathology of thought, changes of perception, memory, intelligence and vital biological functions.
7. The diagnosis criteria of Schizophrenia according to the DSM-IV-TR; the concept of positive and negative
symptoms; Bleuler’s “fundamental symptoms” and Kurt Schneider’s “first order symptoms”; the prevalence;
clinical condition and evolution: disorganized, paranoid, catatonic and undifferentiated schizophrenia; risk
factors.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Todos os objectivos correspondem a conteúdos específicos. Assim, em relação aos objectivos abaixo
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elencados, são apontados os conteúdos específicos que lhes correspondem:
1. Objetivo - “apresentar aos alunos os principais modelos de compreensão das alterações psicopatológicas
(…)”. Conteúdos: 1. Definição e âmbito de estudo da Psicopatologia. 2. O conceito e estudo das perturbações
psicológicas. 3. A evolução histórica do conceito de perturbação psicológica (doença mental) e os seus
modelos de explicação. 4. Os conceitos de prevenção primária, secundária e terciária. 5. Karl Jaspers e a
abordagem fenomenológica
2. Objectivo: “familiarizar os alunos com os principais parâmetros do exame mental”. Conteúdo: 6. O exame
mental, seu objectivo e fases da sua realização(…)
3. Objectivo: “familiarizar os alunos (…) com os critérios diagnósticos e características principais da
Esquizofrenia (…). Conteúdo: 7. Esquizofrenia: critérios de diagnóstico da DSM-IV-R (…)
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
All the objectives correspond to specific syllabus. Therefore, below we point out the relationships between the
objectives and the correspondent syllabus:
1. Objective: “presenting the main models for understanding psychopathology(…)”. Syllabus: 1. Definition and
scope of the study of Psychopathology. 2. The concept and study of psychological disorders. 3. The historical
evolution of the concept of psychological disorders(…). 4. The concepts of primary, secondary and tertiary
prevention. 5. Karl Jaspers and the phenomenological approach
2. Objective: “to familiarize students with the main criteria of mental examination”. Syllabus: 6. The mental
examination, (…)
3. Objective: “to familiarize students (…) with the Schizophrenia diagnostic criteria and main characteristics,
while focusing on the competencies that will enable students to elaborate a mental examination and diagnose
schizophrenia”. Syllabus: 7. The diagnosis criteria of Schizophrenia according to the DSM-IV-TR (…)
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo e interactivo. Modelamento participante, role playing, análise e discussão de casos e
feedback.
Avaliação periódica:
- um caso prático relativo ao Exame Mental - 7 valores;
- um caso prático relativo aos Paradigmas de Aprendizagem - 3 valores;
- um exame - 10 valores.
OU
Avaliação final:
- exame final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and interactive methods. Participant modeling, role playing, case analysis and discussion, and
feeback.
Periodic Evaluation:
- mental examination: a practical case – 7 marks;
- learning paradigms: a practical case – 3 marks;
- an exam – 10 marks.
Final Evaluation:
- final exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Visando atingir os objectivos acima estabelecidos, a disciplina é leccionada em aulas teóricas e aulas práticas.
Os conteúdos teóricos (conceito de saúde mental, modelos de compreensão biológicos, psicológicos e sociais,
áreas e sintomas psicopatológicos do exame mental, e esquizofrenia) são leccionados nas aulas teóricas e,
posteriormente, abordados e praticados nas aulas práticas, através de role-play, e análise e discussão da
psicopatologia presente em casos clínicos. Os alunos têm, assim, amplas possibilidades de praticar as
competências a adquirir.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Aiming to reach the objectives defined above, the curricular unit is divided into theoretical and practical classes.
The theoretical contents (mental health concept, biological, psychological and social comprehension models,
mental exam areas and symptoms, and squizophrenia) are taught in theoretical classes and, after that,
practiced in the practical classes, using role-play, and analysis and discussion of psychopathology present in
clinical cases. This way, students have a whole range of possibilities to train the skills they have to acquire.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Alloy, L. B., Jacobson, N. S., & Acocella, J. (1999). Abnormal Psychology: Current Perspectives. Boston:
McGraw-Hill. (Cap 4, (pg. 76-120).
• American Psychiatric Association (2002). DSM-4-TR: Manual de diagnóstico e estatística das perturbações
mentais (4ª edição; texto revisto). Lisboa: Climepsi Editores.
• Barlow, D. H., & Durand, V. M. (2001). Abnormal Psychology: An Integrative Approach. Belmont:
Wadsworth/Thomson Learning. (Cap. 1, Cap. 2, pg. 27-62 e Cap. 3, pg. 63-88).
• Davison, G. C. & Neale, J. M. & Kring, A. M. (2007). Abnormal Psychology. New York: John Wiley and Sons, Inc.
• Jaspers, K. (1997). General Psychopathology. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
• Trzepacz, P. T. & Baker, R. W. (2001). Exame Psiquiátrico do Estado Mental. Lisboa: Climepsi Editores.

Mapa IX - 2º OB- Raciocínio e Linguagem
6.2.1.1. Unidade curricular:
2º OB- Raciocínio e Linguagem
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Augusto Simões Gonçalves Leitão - 82h- 31h30m (T) 31h 30m (PL) 19h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular Raciocínio e Linguagem visa estabelecer a pertinência e formular com rigor duas
questões, uma respeitante à Psicologia da Linguagem, outra à Psicologia do Raciocínio. O aluno deverá adquirir
competências que lhe permitam responder a essas questões, do triplo ponto de vista da história dessas
questões, do estado da arte na conceptualização das respostas, e das metodologias de investigação.
1. Que tipos representacionais e processos utiliza o sistema cognitivo humano para produzir símbolos de
entidades e acontecimentos do mundo exterior, passíveis de serem transmitidos e interpretados por outros
sistemas cognitivos humanos?
2. Que tipos representacionais e processos utiliza o sistema cognitivo humano para, a partir do conhecimento
do valor de verdade (V/F) de um conjunto de afirmações acerca do mundo, criar novas afirmações acerca
desse mundo, conhecendo (ou estimando a probabilidade) do valor de verdade das novas afirmações, sem
recurso à observação do exterior.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit is structured upon two organizing questions, one pertaining to the study of human language and the
other to the study of human reasoning. Students are expected to acquire competences in producing answers to
those questions, with respect to their historical underpinnings, the current state of the art, and research
strategies/methodologies.
1. What are the main features of the representations and processes used by the human cognitive system to
produce symbols of entities and events of the external world, which allow that information about these entities
and events to be transmitted and interpreted by other cognitive systems?
2. What are the main features of the representations and processes used by the human cognitive system to
make new assertions about the external world and estimating the truth value of such assertions, based on
previously existing assertions and their truth value?
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Linguagem
1. Teorias e métodos no estudo da linguagem: introdução histórica
1.1 A linguística taxonómica e o vocabulário técnico da linguística contemporânea
1.2 A linguística gerativa e os conceitos fundadores da teoria sintáxica contemporânea
1.3 O nível de análise semântico
2. Relações entre linguística e psicolinguística
3. Compreensão da linguagem
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3.1 Teorias da percepção dos sons da fala
3.2 Teorias do léxico mental
3.3 Teorias do processo de análise sintáxica
3.4 Teorias da composição semântica do significado frásico.
3.5 A compreensão do discurso
4. Produção da Linguagem
Raciocínio
1. Taxonomias do pensamento humano
2. Teorias e métodos no estudo dos processos inferenciais: introdução histórica
3. Raciocínio dedutivo
3.1 Aspectos de lógica formal
3.2 Teorias psicológicas da dedução
4. Raciocínio indutivo
4.1 “Força” indutiva vs. validade dedutiva
4.2 Modelos normativos da inferência probabilística
4.3 Teorias psicológicas de processos indutivos
6.2.1.5. Syllabus:
Language
1. Theories and methods in the study of language: historical introduction
1.1 Taxonomic linguistics and the technical vocabulary of contemporary linguistics
1.2 Generative linguistics and the founding concepts of contemporary syntactic theory
1.3 The level of semantic analysis
2. The relationship between linguistics and psycholinguistics
3. Understanding language
3.1 Theories of speech perception
3.2 Mental lexicon theories
3.3 Theories of syntactic analysis
3.4 Theories of the meaning of words and sentences
3.5 Language production
Reasoning
1. Taxonomies of human thought
2. Theories and methods of the study of inference processes: historical introduction
3. Deductive reasoning
3.1 Elements of formal logic
3.2 Psychological theories of deduction
4. Inductive reasoning
4.1 Inductive “strength” vs. deductive validity
4.2 Normative models of probabilistic inference
4.3 The psychology of induction
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objectivo correspondente à formulação da questão (1) , relativa à psicologia da Linguagem e enunciada na
secção (p) deste formulário, é expandido e operacionalizado ao longo dos tópicos agrupados na secção
intitulada “Linguagem” dos conteúdos programáticos. O objectivo correspondente à formulação da questão (2),
relativa à psicologia da Raciocínio e enunciada na secção (p) deste formulário, é expandido e operacionalizado
ao longo dos tópicos agrupados na secção intitulada “Raciocínio dos conteúdos programáticos. A
apresentação e sequenciação dos conteúdos programáticos foi estruturada por forma a facilitar a sua
apreensão enquanto produtos de um processo de construção e progressivo refinamento de questões de
investigação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In its “Language” section, the syllabus expands the objective corresponding to question (1), pertaining to the
Psychology of Language, while the section entitled “Reasoning” expands the objective corresponding to
question (2), pertaining to the Psychology of Reasoning (cf. section /p/ of this form). The presentation strategies
and sequence of the syllabus contents aim to facilitate the comprehension of those contents as products of a
process of construction and progressive refinement of research questions.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Expositivo. Prático: realização, em grupo, de um projecto de investigação sobre hipóteses sugeridas pelo
docente.
AVALIAÇÂO PERIÓDICA
- Exame individual (escolha múltipla): 50%
- Relatório de projecto de investigação (grupo): 50%
AVALIAÇÂO FINAL
- Exame final individual (3 temas de desenvolvimento; questões de resposta curta): 100%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures. Research project to be developed in groups.
Periodic assessment
- Individual exam (multiple choice): 50%
- Report of the research project (group): (50%)
Final assessment
- Individual exam (3 development questions and 5 short-answer questions)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O projecto de investigação proposto aos alunos compreende a formulação de hipóteses, construção de
materiais para recolha de dados, recrutamento de participantes e recolha de dados, análise de dados e
redacção do relatório de investigação. Esta abordagem “hands-on” ao trabalho de investigação permite a
construção de competências de abordagem às questões referidas na secção “objectivos da unidade
curricular”, do ponto de vista das estratégias/metodologias de investigação, bem com a aquisição de
conhecimento, por pesquisa bibliográfica, relativamente ao estado da arte na conceptualização das respostas
associadas à questão de investigação proposta aos alunos num dado ano lectivo. Os métodos expositivos e de
questionamento empregues nas aulas teóricas permitem complementar o trabalho desenvolvido pelos próprios
alunos na aquisição das competências referidas, reforçar a compreensão do processo histórico de
desenvolvimento/transformação das conceptualizações teóricas estudadas, e colmatar o processo de
aquisição de conhecimentos no que respeita aos temas que, num dado ano lectivo, não são o foco do projecto
de investigação proposto aos alunos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The research project conducted by the students during the semester comprises the formulation of hypotheses,
design of experimental stimuli and materials, participants’ recruitment, data gathering and analysis, and writing
up the research report. This hands-on approach to research is used as a means to foster the acquisition of
competence in answering the questions referred to in the section “objectives of the curricular unit”, with
respect to research strategies/methodology, and with respect to the state of the art pertaining to the research
question tackled in a given school year, to the extent that writing the research report also requires literature
research. The lecturing sessions complement the aforementioned work, with respect to the historical
underpinnings of the theories/concepts addressed in this unit, in particular with respect to the contents that are
not specifically tackled within the research project.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Fromkin, V., & Rodman, R. (1993). Introdução à linguagem. Coimbra: Almedina.
Manktelow, K. (1999). Reasoning and Thinking. Hove: Psychology Press.
Spinelli, E., & Ferrand, L. (2009). Psicologia da linguagem. Lisboa: Instituto Piaget Editora.
Traxler, M (2011). Introduction to psycholinguistics. Chichester:Wiley-Blackwell

Mapa IX - 2º OB- Metodologia da Investigação em Psicologia II
6.2.1.1. Unidade curricular:
2º OB- Metodologia da Investigação em Psicologia II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Valentim António Rodrigues Alferes - 82h 31h 30m (PL) 31h 45m (PL) - 19h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo das unidades curriculares de Metodologia da Investigação em Psicologia I e II consiste no
desenvolvimento das competências teóricas e técnicas necessárias para a prática da investigação científica
no domínio das ciências psicológicas, através do estudo dos processos fundamentais e das estratégias
específicas de planeamento, realização, análise, interpretação e apresentação dos resultados.
Resultados de aprendizagem
Ver explicitação no site da disciplina:
http://www.fpce.uc.pt/niips/novoplano/mip2/mip2.htm#objectivos
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objective of this unit is the development of the theoretical and technical skills necessary for scientific
research in the field of psychological sciences through the study of the fundamental processes and specific
strategies for planning, implementation, analysis, interpretation and presentation of results.
Learning Outcomes
Check Unit Website:
http://www.fpce.uc.pt/niips/novoplano/mip2/mip2.htm#objectivos
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
3. Metodologia específica: técnicas de recolha de informação
3.1. Tipologia e funções das técnicas de recolha de informação
3.2. Estudo de documentos
3.4. Inquérito
4. Revisão e análise crítica da literatura científica
5. Conclusão: das políticas de investigação e de publicação à análise social das práticas científicas
Ver programa desenvolvido no site da disciplina:
http://www.fpce.uc.pt/niips/novoplano/mip2/mip2.htm#programa
6.2.1.5. Syllabus:
3. Specific methodology: techniques of information collection
3.1. Typology and functions of techniques of information collection
3.2. Study of documents
3.3. Systematic observation
3.4. Surveys
4. Review and critical analysis of scientific literature
5. Conclusion: from research and publication policies to the social analysis of scientific practices
Check Unit Website:
http://www.fpce.uc.pt/niips/novoplano/mip2/mip2.htm#programa

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A denmostração está feita nas pp. 29-43 de:
Alferes, V. R. (1997). Investigação científica em psicologia: Teoria e prática. Coimbra: Almedina.
O livro está disponível em:
http://www.fpce.uc.pt/niips/docs/val/icp_outputs/ab_outputs.htm
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The clarification of the syllabus coherence curricular unit’s objectives can be found at (pp. 29-43):
Alferes, V. R. (1997). Investigação científica em psicologia: Teoria e prática. Coimbra: Almedina.
The book is available in:
http://www.fpce.uc.pt/niips/docs/val/icp_outputs/ab_outputs.htm
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Avaliação
Os estudantes deverão optar por um de dois regimes de avaliação a) ou b):
a) Uma prova de Tipo A (50% da classificação final) e uma prova de Tipo C (50% da classificação final)
b) Exame final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Assessment
Students should choose one of two assessment schemes a) or b):
a) A type A examination (50%) + a type C examination (50%)
b) Final exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A demostração está feita nas pp. 43-48 de:
Alferes, V. R. (1997). Investigação científica em psicologia: Teoria e prática. Coimbra: Almedina.
O livro está disponível em:
http://www.fpce.uc.pt/niips/docs/val/icp_outputs/ab_outputs.htm
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The clarification of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives can be found at
(pp. 43-48):
Alferes, V. R. (1997). Investigação científica em psicologia: Teoria e prática. Coimbra: Almedina.
The book is available in:
http://www.fpce.uc.pt/niips/docs/val/icp_outputs/ab_outputs.htm
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alferes, V. R. (1997). Investigação científica em psicologia: Teoria e prática. Coimbra: Almedina.
Hoyle, R. H., Harris, M. J., & Judd, C. M. (2002). Research methods in social relations (7th ed.). Pacific Grove, CA:
Wadsworth.
Rosnow, R. L., & Rosenthal, R. (1998). Beginning behavioral research: A conceptual primer (3rd ed.). Upper
Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Shadish, W. R., CooK, T. D., & Campbell, D. T. (2002).Experimental and quasi-experimental designs for
generalized causal inference. Boston: Houghton Mifflin.
Groves, R. M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2004). Survey
methodology. Hoboken, NJ: Wiley.
Reis, H. T., & Judd, C. M. (Eds.).(2000). The handbook of research methods in social and personality psychology.
Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. (5th ed.) Boston: Allyn and Bacon.

Mapa IX - 2º OB- Motivação e Emoção/Motivation and Emotion
6.2.1.1. Unidade curricular:
2º OB- Motivação e Emoção/Motivation and Emotion
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Paula Barbas de Albuquerque Paixão - 82h - 19h 45m (T) 19h 45 (PL) 19h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Professora Maria Graciete Pinto Franco Borges

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Professor Maria Graciete Pinto Franco Borges

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Identificação dos principais conceitos e construtos motivacionais;
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- Conhecimento das grandes correntes teóricas de estudo da motivação e da emoção;
- Compreensão dos factores biológicos, ambientais e psicológicos desencadeadores dos processos
motivacionais;
- Identificação dos factores cognitivo-emocionais envolvidos na iniciação, direcção e regulação do
comportamento;
- Compreensão das componentes fisiológica, afectivo-cognitiva e expressiva das emoções;
- Compreensão do impacto dos processos motivacionais na regulação comportamental;
- Aquisição de competências de intervenção psicológica por intermédio da operacionalização das implicações
práticas decorrentes do estudo dos processos motivacionais;
- Aquisição de competências de comunicação e de apresentação oral e escrita de trabalhos científico-técnicos.
- Desenvolvimento de competências de pesquisa bibliográfica e de escrita de um trabalho cientifico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Identification of the main motivational concepts and constructs;
- Knowledge of the main contemporary conceptual grids on the study of motivation and emotion;
- Understanding the main biological, environmental and psychological triggers of the motivational processes;
- Identification of the core cognitive-emotional factors involved in the initiation, direction and regulation of
behaviour;
- Understanding the physiological, cognitive-affective, and expressive components of emotions;
- Understanding the impact of the motivational processes in the behavioural regulation;
- Acquisition of critical psychological intervention skills via the understanding of the practical implications
resulting from the impact of the motivational processes on behaviour;
- Acquisition of communication skills that enable students to carry out oral and written presentations of
scientific and technical papers.
- Development of competences in literature review and in the writing of a scientific paper.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- Introdução ao estudo da motivação e da emoção – definições, conceitos e principais modalidades de
avaliação;
2- Perspectiva histórica do estudo da motivação humana – das origens filosóficas à atualidade;
3- Abordagem organísmica do estudo da motivação humana e reflexão em torno das noções de motivação
intrínseca e extrínseca
3.1. Discussão da teoria da auto-determinação enquanto modelo contemporâneo integrador das principais
características da abordagem organísmica do estudo da motivação;
3.2. A nutrição das necessidades em contextos de intervenção;
4- A abordagem cognitiva do estudo da motivação humana:
4.1.O estudo do comportamento dinamizado por objectivos
4.2.O estudo das crenças de controlo pessoal e da auto-regulação;
4.3. Processos cognitivo-motivacionais e modalidades de intervenção;
5- Natureza e dimensões das emoções ;
6- Emoção e Relacionamento Social;
7- Emoção e Personalidade;
8- Emoção e Programas de Intervenção.
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to the study of motivation and emotion – definitions, concepts and main assessment procedures;
2- Historical perspective on the study of human motivation – from the philosophical origins to the present time
consideration of its biological, cognitive and social dimensions;
3- The organismic approach to the study of human motivation and reflection around the notions of intrinsic and
extrinsic motivation
3.1.Discussion of the self-determination theory as an integrative contemporary model of the main features of an
organismic approach on motivation
3.2. The nutrition of the needs in intervention contexts
4- The cognitive approach to the study of human motivation
4.1-The study of goal-directed behavior
4.2-The study of personal control beliefs and self-regulation
4.3-Cognitive-motivational processes and modalities of intervention
5- The nature and the dimensions of emotions
6- Emotion and Social Relations
7- Emotion and Personality
8. Emotion and Intervention Programs
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos abrangem a totalidade dos processos motivacionais identificados na atualidade
como desempenhando um papel determinante na iniciação, direcção e manutenção/cessação do
comportamento. As dimensões biológica, cognitiva e social desses processos são discutidas, bem como a sua
consideração na organização de modalidades de intervenção em contextos nucleares de inserção
comportamental nos quais a sua presença é requerida para o envolvimento em trajetórias de vida saudáveis e
caracterizadas pelo bem-estar. O reconhecimento do papel comportamental desempenhado pelos processos
motivacionais em artigos com arbitragem científica capacita os estudantes para a reflexão crítica em torno de
investigações publicadas neste domínio, seus pontos fortes e limitações, e para a apresentação oral em
contexto de turma prática dessa reflexão, bem como para a escrita de relatórios em que a abordagem
integradora dos diferentes processos e fatores seja claramente articulada.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus encompasses the whole motivational processes currently identified as playing a crucial role in the
initiation, direction and maintenance/cessation of behavior. The biological, cognitive and social dimensions of
those processes are discussed, as well as their consideration in the elaboration intervention strategies used in
the main life contexts for the promotion of healthy development and well-being. The recognition of the
behavioural role played by the motivational processes in published peer reviewed articles enables the students
to perform a critical reflection of the theoretical and empirical research in this domain, its strengths and
weaknesses, as well as to present that reflection in practical classes. It will also enable them to write scientific
reports, in which an integrative approach of the different motivational factors and processes is clearly
articulated.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas e interactivas, apresentação e discussão de trabalhos realizados pelos alunos. Os
estudantes deverão optar por uma das seguintes modalidades de avaliação (regras de avaliação definidas na
FPCE): I - Modalidade de avaliação periódica: A avaliação final na unidade curricular Motivação e Emoção
resultará da soma dos seguintes componentes:1) Duas provas de avaliação periódica com a cotação de 7
valores cada - 14 valores; 2) Trabalho de grupo (apresentação oral da recensão de um artigo e entrega de
relatório final) – 6 valores. Este relatório deverá incluir um texto que articule o conteúdo do artigo com a matéria
leccionada. A classificação final será o resultado da soma das classificações obtidas em cada uma das
componentes referidas, não podendo a avaliação obtida em cada uma delas ser inferior a 40% da sua cotação
máxima. II - Modalidade de avaliação final: Prova de tipo A incidindo sobre os conteúdos ministrados ao longo
das aulas teóricas e práticas - 20 valores
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and interactive methods,presentation and discussion of assignments carried out by students
AssessmentStudents should,at the beginning of the course,choose from one of the following types of
evaluation,according to the rules defined by the pedagogic board:
I - Periodic evaluation:
The final evaluation will derive from the sum of the following components:
1) Two periodic evaluation tests (7 marks each – 14 marks);2) Group assignment (oral presentation of the
critical review of an article/ discussion, delivery of the corresponding support for the presentation and a final
report integrating the article theme with the curricular unit syllabus) – 6 marks.
The report should include:a) a copy of the visual support used during the oral presentationb) a text which
articulates the contents of the article with the contents of the subjects taught in class
II - Final assessment:Type A examination encompassing the topics discussed in both the theoretical and the
practical classes - 20 marks.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular pretende capacitar os estudantes, em primeiro lugar, para a identificação dos fatores e
processos motivacionais com impacto no ciclo comportamental completo (iniciação, direção e
manutenção/cessação), habilitando-os igualmente para reconhecerem o papel por eles desempenhado na
construção da ciência motivacional, nomeadamente ao nível do corpo conceptual, das hipóteses dele
derivadas, do teste da adequação de cada uma das hipóteses e das implicações resultantes desse teste,
nomeadamente ao nível da promoção da motivação e da emoção em contextos de aplicação normalmente
caracterizados por uma grande complexidade. Neste âmbito, os estudantes são confrontados com situações de
ensino/aprendizagem diversas (apresentação de conceitos, discussão de artigos e outros trabalhos de
natureza empírica), em que os processos motivacionais e emocionais desempenham um papel relevante na
explicação (razões para o comportamento, estados motivacionais) e predição (condições antecedentes) do
comportamento, aparecendo a aplicação dos princípios motivacionais identificados como muito útil na
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resolução de problemas práticos (amplificação das forças comportamentais/melhoria do funcionamento
comportamental e reparação das fraquezas/ultrapassagem da patologia).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit aims firstly to enable students to identify the main factors and motivational processes
impacting in the full behavioural cycle (initiation, direction and maintenance/cessation). It also aims to enable
them to recognize the role played by these processes in the construction of the motivational science, namely at
the theory, hypotheses, data adequacy to the hypotheses and applications’ recommendations related to the
support and enhancement of motivation and emotion in applied complex settings. Therefore, students face
diverse learning/teaching situations (concepts’ introduction, discussion of articles and of other empirical peer
reviewed works), in which the motivational and emotional processes play a key role in behavior explanation
(why people do what they do) and prediction (antecedent conditions, either internal or external). The application
of motivational principles to solve practical problems is illustrated in situations (case studies, etc.) in which they
amplify strengths/improve functioning and/or repair weaknesses or overcome pathology
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Deci, E. & Ryan, R. (Eds.) (2004). Handbook of Self-Determination Research. Rochester, NY: University of
Rochester Press.
Dunning, D. (Ed) (2011). Social Motivation. New York: Psychology Press.
Elliot, A. (Ed.)(2008). Handbook of Approach and Avoidance Motivation. Hove: Psychology
Ford, M. (1992). Motivating Humans- Goals, Emotions and Personal Agency Beliefs. Newbury Park: Sage
Publications.
Lewis, M., Haviland-Jones, J. & Barrett, L. (2008). Handbook of Emotions (3rd edition). New York: The Guilford
Press.
Oattley, K., Keltner, D. & Jenkins, J. M. (2006). Understanding Emotions. Oxford: Blackwell Publishing.
Reeve, J. (2009). Understanding Motivation and Emotion (5th edition). USA: John Wiley & Sons
Weiner, B. (1989). Human Motivation. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Revista “Motivation and Emotion”
Revista “Emotion Review”

Mapa IX - 2º OB- Neuropsicologia
6.2.1.1. Unidade curricular:
2º OB- Neuropsicologia
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Augusto Simões Gonçalves Leitão - 82h - 31h 30m (T) 31h 30m (PL) 19h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Salomé Ferreira Estima Pinto
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Salomé Ferreira Estima Pinto
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A neuropsicologia é uma área interdisciplinar situada na interface psicologia / neurociências.
[1] A sua vertente teórica visa a compreensão das relações entre estruturas cerebrais, funções cognitivas e
comportamento.
[2] A sua vertente aplicada utiliza o corpo de conhecimentos teóricos no desenvolvimento de instrumentos e
técnicas para a avaliação e intervenção em casos de perturbação do funcionamento cognitivo saudável.
Pretende-se que os alunos adquiram os conhecimentos estruturantes fundamentais relativos a [1] e [2],
estabelecendo a base para uma possível continuação da sua formação em Neuropsicologia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Neuropsychology is an interdisciplinary area at the interface psychology / neurosciences.
[1] Theoretically, it aims to understand the relation between the structures of the brain, cognitive functions and
behavior.
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[2] The practical applications of the theoretical knowledge mentioned in the previous paragraph consists mainly
in the development of tools and techniques to assess and intervene in cases of cognitive disorders.
Students are expected to acquire the fundamental, structuring knowledge pertaining to [1] and [2], thus
establishing the basis to sustain further studies in the domain of Neuropsychology.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Neurociências, Psicologia Cognitiva, Neuropsicologia, Neuropsicologia Experimental, Neuropsicologia
Cognitiva e Neuropsicologia Clínica: relações e especificidades.
2. Métodos em Neuropsicologia Experimental, Cognitiva e Clínica. Modelos estruturais e busca de dissociações
baseadas em casos clínicos e na distribuição espacial da activação cerebral. Modelos processuais finos e
busca de micro-transições de estado de activação cerebral. Técnicas de obtenção de neuroimagem
(tomografia axial computadorizada, ressonância magnética estrutural e funcional, tomografia por emissão de
positrões, electroencefalografia e técnicas derivativas – Potenciais Evocados Cognitivos, Low Resolution brain
Tomography)
3. Modelos neuropsicológicos da organização do sistema cognitivo humano
4. Neuropsicologia da memória
5. Neuropsicologia da atenção e das funções executivas.
6. Neuropsicologia da linguagem
6.2.1.5. Syllabus:

Syllabus
1. Neuroscience, Cognitive Psychology, Neuropsychology, Experimental Neuropsychology, Cognitive
1.Neuropsychology and Clinical Neuropsychology: relations and specificities.
2. Methods in Cognitive, Experimental and Clinical Neuropsychology. Structural models and the search for
function dissociations based on clinical observations and the spatial distribution of brain activation. Processing
models and the search for micro-transitions of states of brain activation. Main neuroimaging techniques: CAT
Scan, structural MRI, fMRI, PET, electroencephalography and derivative techniques – ERPs and sLORETA..
3. Neuropsychological models of human cognitive architecture
4. Neuropsychology of memory
5. Neuropsychology of attention and executive functions
6. Neuropsychology of language
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objectivo correspondente à aquisição de conhecimento no domínio descrito na alínea [1] da secção /p/ é
sobretudo operacionalizado na leccionação dos tópicos 1, 2 e 3 dos conteúdos programáticos e,
subsidiariamente, nos tópicos 4, 5 e 6.
O objectivo correspondente à aquisição de conhecimento no domínio descrito na alínea [2] da secção /p/ é
sobretudo operacionalizado na leccionação dos tópicos 4, 5 e 6.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The objective corresponding to the acquisition of knowledge pertaining to domain [1] (cf section /p/) is expanded
mainly while teaching syllabus’ topics 1, 2 and 3, and, complementarily, while teaching topics 4, 5, and 6.
The objective corresponding to the acquisition of knowledge pertaining to domain [2] (cf section /p/) is expanded
mainly while teaching syllabus’ topics 4, 5 and 6.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação periódica
• 2 provas de tipo A (15 valores)
• 1 prova de tipo B (trabalho individual – 5 val.)
- Definição e enquadramento de 2 termos afins a temas tratados num dos 2 módulos lectivos
- Para a construção da definição/enquadramento é obrigatória a pesquisa das bases de artigos em texto
integral disponíveis na página da biblioteca. Pelo menos dois artigos deverão ser utilizados e devidamente
identificados na bibliografia do trabalho. Eventuais citações em texto devem ser acompanhadas do número da
página-origem.
• Prova de tipo E (facultativa)
- participação, como sujeito, numa investigação (1,5 valores)
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OU
• Avaliação final
• 1 Prova de tipo A (exame individual final, relativo à matéria dos 3 módulos lectivos)
Metodologia de ensino
Método expositivo. Questionamento directo em situação de aula. Pesquisa de informação e síntese individual
em texto escrito.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Periodic evaluation
• 2 Type A examinations (max. grade: 15)
• 1 Type B examination (individual assignment – max. grade: 5)
- Defining and contextualizing two concepts related to issues discussed in one of the 2 thematic modules
- Students are to select two concepts of the same module, within the range of alternatives suggested by the
professor of the corresponding model
- In order to construct/frame a definition, it is required to search databases of full text articles available on the
library. At least two articles should be used and properly identified in the literature.
• Type E examinations (optional)
- Participation as a subject in a research project (1.5 points)
OR
• Final evaluation
• 1 Type A examination (final examination)
Teaching methodologies
Lecturing. Direct questioning during lectures. Information research and individual written synthesis thereof.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O trabalho individual proposto aos alunos permite a aquisição de conhecimento, por pesquisa bibliográfica,
relativamente ao estado da arte na conceptualização das questões de investigação propostas aos alunos num
dado ano lectivo.
Os métodos expositivos e de questionamento empregues nas aulas teóricas permitem complementar e alargar
o trabalho desenvolvido pelos próprios alunos na aquisição das competências referidas nos objectivos,
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The individual project performed by students during the semester is used as a means to foster the acquisition of
the abilities referred to in the section “objectives of the curricular unit”, with respect to the state of the art
pertaining to the research question tackled in a given school year, to the extent that writing the research report
also requires literature research.
The lecturing sessions complement and broaden the aforementioned work, in particular with respect to the
subjects that are not specifically tackled within the research project.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Code, C. (2006). The represent. of language in the brain. Hove: Psych. Press.
Kramer, A., & Madden, D. (2008). Attention. In F. Craik & A. Salthouse (Eds.), The handbook of aging and
cognition (189-250). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Kolb, B., & Whishaw, I. (2003). Fundamentals of human Neuropsych. . New York, NY: Worth.
Leclerq, M., & Zimmermann, P. (2002) Applied neuropsych. of attention : theory, diagnosis and rehab. . London:
Psycho. Press.
Mendonça,A. de & Garcia, C. (2006). Demência. In J. Ferro & J. Pimentel (Coords.), Neurologia: Princípios,
diagnóstico e tratamento(pp. 185-199).Lisboa: Lidl.
Voss, J. L. & Paller, K. A. (2008). Neural substrates of remembering: Electroencephalogr. studies. In H.
Eichenbaum (Ed.), Learning and memory: A comprehensive reference (vol. 3, pp. 79-97). San Diego, CA:
Academic Press. [pp. 87-91]
Whitworth, A., Webster, J., & Howard, D. (2005). A cognitive neuropsych. approach to assessm. and intervention
in aphasia. New York, NY: Psychology Press.
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Mapa IX - 2º OB- Psicologia da Personalidade
6.2.1.1. Unidade curricular:
2º OB- Psicologia da Personalidade
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
MARGARIDA MARIA BAPTISTA MENDES PEDROSO DE LIMA - 57h30m - 19h 45m (T) 19h 45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
JOSÉ JOAQUIM MARQUES COSTA - jjcosta@fpce.uc.pt
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
JOSÉ JOAQUIM MARQUES COSTA - jjcosta@fpce.uc.pt
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta uc pretende oferecer um panorama geral sobre os diferentes modelos e teorias da personalidade bem
como dar a conhecer a sua aplicação a diferentes contextos. Procura ainda promover a reflexão sobre a
articulação entre os diferentes modelos.
Competências a adquirir:
– A formação dos alunos ao nível teórico e reflexivo.
– A defesa do estudo do funcionamento da pessoa, como um todo integrado.
– Reconhecer a complexidade do estudo da personalidade;
– Reflectir sobre a história e pressupostos teóricos do domínio;
– Compreender as tendências da Psicologia da Personalidade contemporânea;
– Fomentar o gosto pela compreensão da personalidade do próprio e do outro.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit plans to offer an overview of the different models and theories of personality and as well as its
application to different contexts. It also seeks to promote reflection on the articulation between the different
models.
Skills to achieve:
– To provide a theoretical and practical training.
– To study how a person works as a whole.
– To recognize the complexity of the study of personality;
– To reflect on the history and theoretical assumptions of the field
- To understand trends in contemporary psychology of personality
- To promote the interest in understanding the personality of oneself of the other.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. A complexidade do estudo da personalidade em psicologia
1. O que é a personalidade?
2. A "personalidade" numa perspectiva histórica e transcultural
3. Teorias e Metateorias da personalidade
II. As tendências da Psicologia da personalidade contemporânea
1. Tópicos que se mantêm
2. Novas unidades de análise e seus contextos históricos
3. Tendências inter e transdisciplinares
4. Eclectismo e pluralismo metodológico
5. A personalidade e o paradigma epistemológico emergente
6.2.1.5. Syllabus:
I. The complexity of studying Personality
1. What is personality?
2. ‘Personality’ from a transcultural and historical perspective
3. Theories and Meta-theories of personality
II. Trends in contemporary psychology of personality.
1. Topics that remain actual
2. New units of analysis and their historical contexts
3. Inter and transdisciplinary trends
4. Eclecticism and methodological pluralism
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5. Personality and the emerging epistemological paradigm.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tendo em conta que o objectivo principal desta uc é oferecer uma perspectiva global sobre os modelos e
teorias da personalidade, bem como a sua aplicação a diferentes contextos os conteúdos programáticos
surgem encadeados numa sequência coerente com os objectivos traçados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering that the main objective of unit is to provide a global perspective on the models and theories of
personality, as well as their application to different contexts, the contents are presented in a sequence that is
consistent with the goals defined.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método expositivo e o diálogo, apoiado pelo recurso a power points, constitui a base metodológica de ensino.
Métodos de avaliação:
Teóricas (10 valores: prova escrita tipo A )
Práticas
- 4 valores para a parte prática do exame com perguntas sobre os temas das práticas
- 6 valores para a realização dos trabalhos práticos:
- realização de tarefas intermédias;
- apresentação pública nas últimas aulas;
- relatório do trabalho entregue no dia da apresentação.
Exame Final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Assessment
Theory (10 marks: Type A written exam)
Practice (10 marks) includes two alternative types of evaluation:
Periodical evaluation:
- 4 marks in the practical section of the exam
- 6 marks in practical assignments that include:
- intermediate tasks;
- presentation in the final classes;
- written report to be delivered on the day of presentation.
Or
Final Exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas teóricas são expositivas dado serem em anfiteatro e versam sobretudo conteúdos teóricos e as
práticas recorrem a métodos activos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theory classes are lectures due to taking place in an amphitheatre and course mainly on theoretical
contents, the practice classes resort to active methods.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
McAdams, D. P. (1994), The person, EUA, Harcourt Brace College Publishers.
Hall, C. S. & Lindsey, G. (1984), Teorias da Personalidade, São Paulo, EPU.
Hansenne, M. (2003). Psicologia da Personalidade. Climepsi. Lisboa.
Lima, Margarida P. (1997). NEO-PI-R Contextos teóricos e psicométricos – "Ocean" ou "Iceberg"?, tese de
doutoramento, Coimbra.
Nuttin, J. (1975). La structure de la personnalité, Paris: PUF.
Palenzuela, D. L. & Barros, A. M. (Eds) (1993), Modern Trends in Personality Theory and Research: an
Introduction, Porto, APPORT.
Pervin, L. A. (1994), Personality: Theory and Research, New York, John Wiley & Sons, Inc., 4ºed.
John, O.P., Robins, R. W. & Pervin, L. A. (2010). Handbook of Personality, Third Edition.
LIMA, M. P. & ABIGAIL. (2011). Posso ser? Personalidade e envelhecimento. Coimbra. Minerva.
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Mapa IX - 2º OB- Psicologia Social II
6.2.1.1. Unidade curricular:
2º OB- Psicologia Social II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Valentim António Rodrigues Alferes - 57h 30m - 19h 45m (T) 19h 45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Psicologia Social II tem como objectivo contribuir para um conhecimento aprofundado
das áreas substantivas da psicologia social, desenvolvendo capacidades de problematização e de reflexão
teórico-epistemológica
Resultados de aprendizagem
Pretende-se que, no final da unidade curricular, os alunos estejam em condições de:
1) identificar, descrever de modo preciso e sucinto e avaliar criticamente os principais sistemas e modelos
teóricos, conteúdos empíricos e métodos de investigação da psicologia social;
2) estabelecer as implicações relevantes para a intervenção psicológica.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The unit Social Psychology II aims to provide a deep knowledge and understanding of the substantive areas of
social psychology by developing skills related to critical thinking and theoretical-epistemological reflection.
Learning outcomes
By the end of this course unit, students should be able to:
1) identify, describe and evaluate in an accurate and exact way the main systems and theoretical models,
empirical contents and research methods of social psychology;
2) know the relevant implications for the psychological practice.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
3 Processos grupais e intergrupais
3.1 Estrutura e dinâmica de grupos
3.1.1 Normas, estatuto e papéis
3.1.2 Comunicação e influência social em pequenos grupos
3.1.3 Coesão, conflito e desenvolvimento
3.1.4 Produtividade e tomada de decisão em grupo
3.1.5 Poder e liderança
3.2 Relações intergrupos e comportamento das multidões
3.2.1 Identidade e categorização social
3.2.2 Estereótipos, preconceito e discriminação intergrupos
3.2.3 Conflito e negociação entre grupos
3.2.4 Multidões e comportamento colectivo
4 Problemáticas de aplicação
4.1 Género, racismo e violência social
4.2 Política, cultura e comunicação de massas
4.3 Ambiente, consumo e publicidade
4.4 Outras áreas de aplicação
6.2.1.5. Syllabus:
Group and intergroup processes
3.1. Group structure and dynamics
3.1.1. Norms, status and roles
3.1.2. Communication and social influence in small groups
3.1.3. Cohesion, conflict and development
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3.1.4. Performance and group decision-making
3.1.5. Power and leadership
3.2. Intergroup relations and behavior of the masses
3.2.1. Social identity and social categorization
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A organização temática dos conteúdos nucleares das disciplinas de Psicologia Social I e II (Capítulos 2 e 3)
subordina-se aos níveis de análise e explicação (individual, interindividual, grupal e intergrupal) dos
comportamentos sociais e articula-se, a montante, com as tensões epistemológicas e metodológicas
apresentadas no Capítulo 1 e, a jusante, com as problemáticas de aplicação discutidas no Capítulo 4.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The thematic organization of the nuclear contents of the units Social Psychology I and II (Chapters 2 and 3) is
subordinate to the levels of analysis and explanation (individual, interindividual, group and intergroup) of social
behavior and is articulated, upstream with the epistemological and methodological tensions presented in
Chapter 1, and downstream, with the problems of implementation discussed in Chapter 4
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os estudantes optarão por um de dois regimes de avaliação a) ou b):
a) Avaliação periódica (dois testes teórico/práticos - Tipo A + Tipo C) realizados durante o semestre
b) Exame final (abarcando toda a matéria leccionada - Tipo A + Tipo C)
Trabalhos de grupo (a definir)
Participação em projectos de investigação (a definir)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Students must choose one of two evaluation options, a) or b):
a) Periodic evaluation (two theoretical-practical exams during the semester - Type A + Type C)
b) Final examination (covering the whole syllabus - Type A + Type C)
Group work (to be defined)
Participation on research projects (to be defined)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas magistrais articulam-se com o estudo pormenorizado das investigações paradigmáticas em
psicologia social feito nas aulas práticas
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The master classes are articulated with the detailed study of paradigm investigations in social psychology done
in practical classes
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2007). Social psychology (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: PrenticeHall.
Gilbert, D. T., Fiske, S. T., & Lindzey, G. (Eds.).(1998). The handbook of social psychology (4th ed., 2 Vols). New
York: McGraw-Hill.
Reis, H. T., & Judd, C. M. (Eds.).(2000). The handbook of research methods in social and personality psychology.
Cambridge, UK: Cambridge University Press. [Índice NIIPS]
Schneider, F. W., Gruman, J. A., & Coutts, L. M. (Eds.).(2005). Applied social psychology: Understanding and
addressing social and practical problems. Thousand Oaks, CA: Sage.
Vala, J., & Monteiro, M. B. (Eds.).(2000). Psicologia social (4ª ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. [7ª ed.:
2006]
PCE/UC
Documentos online das disciplinas de Psicologia Social I e II
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Mapa IX - 2º OB- Psicopatologia II
6.2.1.1. Unidade curricular:
2º OB- Psicopatologia II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Paula Soares de Matos - 57h 30m - 19h 45m (T) 19h 45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
PAULA CRISTINA OLIVEIRA CASTILHO FREITAS CLAÚDIA RUTE CARLOS FERREIRA 6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
PAULA CRISTINA OLIVEIRA CASTILHO FREITAS CLAÚDIA RUTE CARLOS FERREIRA 6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Aquisição de conhecimentos e reflexão em torno dos conceitos de comportamento anormal e de perturbação
mental.
2. Conhecer os principais sistemas de classificação diagnostica e reflectir criticamente sobre os mesmos.
3. Aquisição de conhecimentos teóricos relativos à identificação e caracterização das perturbações mentais
mais prevalentes e de competências práticas necessárias à sua avaliação e diagnóstico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
. To acquire knowledge and develop critical thinking about the concepts of abnormal behavior and mental
disorder.
2. To know and to reflect critically about the main systems of diagnostic classification.
3. To acquire knowledge on identification, characterization, diagnose and assessment of the most common
mental disorders.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Estudo e classificação do comportamento anormal e da perturbação mental.
2. Os principais sistemas de classificação diagnóstica.
2.1.Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais.
2.2. Classificação Internacional das Doenças.
3. Apresentação dos quadros psicopatológicos no que concerne à descrição clínica, classificação, diagnóstico,
epidemiologia, comorbilidade, diagnóstico diferencial, etiologia e noções gerais de tratamento; apresentação e
discussão de casos clínicos.
3.1. Perturbações de ansiedade (i.e. perturbação de pânico, agorafobia, fobia social, fobias específicas,
perturbação obsessivo-compulsiva, perturbação de ansiedade generalizada)
3.2. Perturbações do humor (i.e. depressão unipolar e bipolar)
3.3. Perturbações do Comportamento Alimentar (i.e. anorexia, bulimia)
3.4. Perturbações relacionadas com substâncias (i.e. alcoolismo)
6.2.1.5. Syllabus:
The study and the classification of abnormal behavior and mental disorders.
2. The main systems of diagnostic classification.
2.1. The Manual of Diagnosis and Statistics of Mental Disorders;
2.2. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders.
3. Introduction to psychopathological disorders: clinical description, classification, diagnosis, epidemiology,
comorbidity, differential diagnosis, etiology and general notions of treatment; presentation and discussion of
clinical cases.
3.1. Anxiety disorders (e.g. panic disorder, agoraphobia, social phobia, specific phobias, obsessive-compulsive
disorder, generalized anxiety disorder)
3.2. Mood disorders (e.g. unipolar depression and bipolar disorder)
3.3. Eating disorders (e.g. anorexia and bulimia)
3.4. Substance-related disorders (e.g. alcoholism)
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Todos os objetivos correspondem a conteúdos específicos. Assim, em relação aos objetivos abaixo elencados,
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são apontados os conteúdos específicos que lhes correspondem.
1. Objectivo: 1. Aquisição de conhecimentos e reflexão em torno dos conceitos de comportamento anormal e de
perturbação mental. Conteúdo: 1. Estudo e classificação do comportamento anormal e da perturbação mental.
2. Objectivo: 2. Conhecer os principais sistemas de classificação diagnostica e reflectir criticamente sobre
estes. Conteúdo: 2. Principais sistemas de classificação diagnóstica.
3. Objectivo: 3. Identificação e caracterização das perturbações mentais mais prevalentes e de competências
práticas necessárias à sua avaliação e diagnóstico. Conteúdo: 3. Apresentação dos quadros psicopatológicos
(…); apresentação e discussão de casos clínicos. 3.1. Pert. de ansiedade (…) 3.2. Pert. do humor (…) 3.3. Pert.
do Comportamento Alimentar 3.4. Pert. relacionadas com substâncias.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
All the objectives correspond to specific syllabus items. Therefore, below we point out the relationships
between the objectives and the correspondent syllabus.
1. Objective: 1. To acquire knowledge and develop critical thinking about the concepts of abnormal behavior and
mental disorder.. Syllabus: 1. The study and the classification of abnormal behavior and mental disorders.
2. Objective: 2. To know and to reflect critically about the main systems of diagnostic classification. Syllabus: 2.
The main systems of diagnostic classification.
3. Objective: 3. To acquire knowledge on identification, characterization, diagnose and assessment of the most
common mental disorders. Syllabus: 3. Introduction to psychopathological disorders: (…); presentation and
discussion of clinical cases.3.1. Anxiety disorders; 3.2. Mood disorders; 3.3. Eating disorders; 3.4. Substancerelated disorders.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo e interativo. Modelamento participante, role playing, análise e discussão de casos e
feedback.
Avaliação periódica:
Avaliação prática - 10 valores
Exame de época normal ou de recurso - 10 valores
OU
Avaliação final:
Exame de época normal ou de recurso - 20 valores
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and interactive methods. Participant modeling, role playing, case analysis and discussion, and
feeback.
Periodic Evaluation:
Practical evaluation – 10 marks
Exam in the normal period – 10 marks
OR
Final Evaluation:
Exam in the normal period – 20 marks
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Visando atingir os objectivos acima estabelecidos, a disciplina é leccionada em aulas teóricas e aulas práticas.
Os conteúdos teóricos, nomeadamente, os sistemas de classificação e apresentação dos quadros clínicos, são
leccionados nas aulas teóricas e, posteriormente, abordados e praticados nas aulas práticas, através de roleplay, e análise e discussão da psicopatologia presente em casos clínicos. Os alunos têm, assim, amplas
possibilidades de praticar as competências a adquirir.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Aiming to achieve the objectives defined above, the curricular unit is divided into theoretical and practical
classes. The theoretical contents, namely, the classification systems and the psychiatric disorders are taught in
theoretical classes and, after that, practiced in the practical classes, using role-play, and analysis and
discussion of psychopathology present in clinical cases. This way, students have a whole range of possibilities
to train the skills they have to acquire.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• American Psychiatric Association (2002). DSM-4-TR: Manual de diagnóstico e estatística das perturbações
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mentais (4ª edição; texto revisto). Lisboa: Climepsi Editores.
• Barlow, D. H., & Durand, V. M. (2001). Abnormal Psychology: An Integrative Approach. Belmont:
Wadsworth/Thomson Learning.
• Caballo, V. (2002). Manual para el tratamiento cognitive-conductual de los trastornos psicológicos. Granada:
Siglo XXI.
• Davison, G. C. & Neale, J. M. & Kring, A. M. (2007). Abnormal Psychology. New York: John Wiley and Sons, Inc.
• Frances, A. & Ross, R. (2004). Casos clínicos: DSM-IV-TR – guia para o diagnóstico diferencial. Lisboa:
Climepsi.
• Jaspers, K. (1997). General Psychopathology. Baltimore: The Johns Hopkins University Press

Mapa IX - 3º OB- Avaliação Psicológica I
6.2.1.1. Unidade curricular:
3º OB- Avaliação Psicológica I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria João Rama Seabra Santos - 82h - 31h 30m (T) 31h30m (PL) 19h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir conhecimentos teóricos relativos aos fundamentos da utilização de instrumentos de avaliação da
inteligência e da personalidade, incluindo a respectiva base psicométrica.
- Treinar competências na aplicação, cotação e interpretação dos resultados de instrumentos de avaliação da
inteligência e da personalidade.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire theoretical knowledge concerning the use of intelligence and personality assessment instruments,
including its psychometric basis.
- To train competences in administrating, scoring and interpreting results gathered from intelligence and
personality assessment instruments
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Aulas Teóricas:
Avaliação da inteligência: Utilização de testes para avaliar a inteligência, prós e contras. O processo de
avaliação através dos testes. Novas tendências na avaliação da inteligência: avaliação dinâmica; avaliação
através do computador; avaliação de “novas” formas de inteligência – o exemplo da Inteligência Emocional.
2. Avaliação da personalidade: História da avaliação da personalidade. O processo de avaliação da
personalidade. Construção e validação de inventários de personalidade. Introdução às técnicas projetivas.
Aulas Práticas:
1. Estudo de testes e escalas de inteligência aferidos para a população portuguesa: Escalas de Inteligência de
Wechsler – WPPSI-R; WISC-III e WAIS-III; Matrizes Progressivas Coloridas de Raven; Bateria de Provas de
Raciocínio.
2. Exemplos de instrumentos de avaliação na área da personalidade e da psicopatologia: Eysenck Personality
Questionnaire; Brief Symptom Inventory. Breve caracterização de algumas técnicas projetivas
6.2.1.5. Syllabus:
Lectures:
1. Intelligence assessment: Using tests to assess intelligence, pros and cons. The evaluation process based on
tests. New trends in intelligence assessment: dynamic assessment, assessment using a computer;
assessment of "new" forms of intelligence - the example of Emotional Intelligence.
2. Personality assessment: History of personality assessment. The process of personality assessment.
Construction and validation of personality inventories. Introduction to projective techniques.
Practical courses:
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1. Study of intelligence tests and scales standardized in Portugal, such as: the Wechsler Intelligence Scales –
WPPSI-R; WISC-III and WAIS-III; Raven Progressive Colored Matrix; Reasoning Battery of Tests.
2. Examples of instruments for the assessment of personality and psychopathology: Eysenck Personality
Questionnaire; Brief Symptom Inventory. Brief introduction to some projective techniques.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo os objetivos da unidade curricular a aquisição de conhecimentos e de competências no domínio da
avaliação da inteligência e da personalidade, os conteúdos das aulas teóricas fornecem o enquadramento
concetual e teórico para a aquisição desses conhecimentos, enquanto nas aulas práticas os alunos tomam
contacto direto com os principais instrumentos de avaliação aferidos para a população portuguesa,
desenvolvendo as competências necessárias para a respetiva aplicação, cotação e interpretação.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
As the main goals of this unit are the acquisition of knowledge and skills in the field of intelligence and
personality assessment, the syllabus of the lectures give a conceptual and theoretical framework to that
knowledge, while in the practical classes students can have a direct contact with the main instruments adapted
and standardized to the Portuguese population, and thus have the opportunity to develop the skills necessary to
their administration, scoring and interpretation.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias:
Aulas teóricas: método expositivo apoiado na apresentação de slides; métodos interrogativos; reflexão oral ou
escrita a partir da apresentação de materiais audiovisuais.
Aulas práticas: metodologias ativas, tais como a apresentação de materiais de testes e inventários de
personalidade; visionamento da aplicação em vídeo; exercícios de cotação e interpretação dos resultados em
pequenos grupos; trabalhos de campo–aplicação,cotação e interpretação de testes e inventários de
personalidade
Avaliação
A classificação final na disciplina é calculada com base na classificação obtida na componente teórica (50%) e
na componente prática (50%)
A componente teórica é avaliada a partir de um exame (Prova de tipo A).
A componente prática é avaliada ao longo do semestre através de uma Prova de tipo C, duas de tipo B(cf.
normas de avaliação em vigor) e questões respondidas nas aulas.
Existe, igualmente, a possibilidade de realização de um exame final, que engloba toda a matéria lecionada.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodologies:
Lectures: expository method supported by slides; interrogative methods; oral or written reflection based on the
presentation of audio-visual materials.
Practical classes: active methods, such as the presentation of testing materials and personality inventories;
video presentation of real cases; scoring and interpretation exercises in small groups; field works –
administration, scoring and interpretation of tests and personality inventories.
Evaluation
The final grade is based on the marks obtained in the theoretical component (50%) plus the practical component
(50%).
The classification of the theoretical component is based on a written an exam (type A test).
The classification of the practical component corresponds to the results of evaluations carried out throughout
the semester, namely: one type C work, two type B field works, and questions answered in the classroom.
The student also can also take a final exam that evaluates all the contents taught.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A adoção de uma metodologia mais expositiva, nas aulas teóricas, para além de estar relacionada com
constrangimentos relativos ao número de alunos, permite atingir os objetivos propostos para estas aulas, os
quais consistem essencialmente na transmissão de um enquadramento concetual relativo à avaliação da
inteligência e da personalidade. A avaliação das aulas teóricas através de um exame escrito permite estimar de
uma forma eficaz estes conhecimentos.
Já nas aulas práticas, na medida em que o que se pretende é proporcionar aos alunos a aquisição de
competências de aplicação, cotação e interpretação de instrumentos de avaliação da inteligência e da
personalidade, as metodologias adotadas são necessariamente mais ativas, permitindo um contacto direto
com os materiais dos vários instrumentos de avaliação, com as respetivas condições de administração
(através do visionamento de vídeos), cotação e interpretação (através de protocolos de testes e inventários já
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aplicados ou auto-aplicados), e treinando as suas próprias competências nesta área, através de trabalhos de
campo no contexto dos quais os alunos aplicam, cotam e interpretam instrumentos de avaliação psicológica
simples. A avaliação das aulas práticas segue de perto a implementação destes vários métodos, consistindo
essencialmente na avaliação de alguns dos trabalhos realizados no contexto das aulas e dos trabalhos de
campo.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of an essentially expository methodology in the lectures, in partly related to the high number of
students, and is adequate to the goals proposed to these classes, which are essentially the transmission of a
conceptual framework knowledge on intelligence and personality assessment. The students’ evaluation is made
by means of a written exam that allows the effective appraisal of the students’ knowledge.
Concerning the practical courses, aimed at allowing students to acquire skills in the administration, scoring and
interpretation of intelligence and personality assessment instruments, the methods used are necessarily more
active, allowing a direct contact with the instruments’ materials, their administration conditions (through video
watching), scoring and interpretation (through protocols of previously administered or self-administered
instruments) , and training of own skills through field works where the students are asked to administer, score
and interpret simple instruments. The evaluation of the practical courses closely follows the implementation of
these methods, consisting in the evaluation of some of the works developed in class or in the field.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Aiken, L. R. (1999). Personality assessment: Methods and practices (3rd ed). Gottingen: Hogrefe & Huber
Publishers.
Aiken, L. R. (2004). Assessment of intellectual functioning (2nd ed.). New York: Plenum Press.
Almeida, L. S., Simões, M. R., Machado C. & Gonçalves M. M. (Coords.) (2004). Avaliação psicológica:
Instrumentos validados para a população portuguesa (Vol. 2). Coimbra: Quarteto.
Fernández-Ballesteros R. (Ed.) (2003). Encyclopedia of psychological assessment (Vols. 1-2). London: Sage
Publications.
Gonçalves, M. M., Simões, M. R., Almeida, L. S. & Machado, C. (Coords.) (2003). Avaliação psicológica:
Instrumentos validados para a população portuguesa (Vol. 1). Coimbra: Quarteto.
Weiner, I. B. & Greene, R. L. (2008). Handbook of personality assessment. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
[Cap. 1: “History of personality assessment”; Cap. 2: “The personality assessment process”]

Mapa IX - 1º OB- Psicologia do Desenvolvimento II / Development Psychology II
6.2.1.1. Unidade curricular:
1º OB- Psicologia do Desenvolvimento II / Development Psychology II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
MARIA DA LUZ BERNARDES RODRIGUES VALE DIAS - 57h 30m - 19h 45m (T) 19h 45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Tem por finalidade abordar e aprofundar as seguintes temáticas principais:
-Adolescência: transição, crise ou mudança?
-Adolescência um período de múltiplas transformações.
-Adolescência: modelos interpretativos gerais.
-Idade Adulta e Velhice: estabilidade ou mudança?
Resultados de aprendizagem
No final da unidade curricular os alunos deverão ser capazes de:
-Fundamentar as perspectivas que fazem da adolescência, da idade adulta e da velhice objectos de estudo
entre os capítulos da Psicologia do Desenvolvimento.
-Caracterizar as principais interpretações sobre a adolescência, comparando as suas particularidades.
-Identificar as principais transformações ou mudanças que ocorrem na adolescência, na idade adulta e velhice.
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-Compreender e distinguir as perspectivas mais significativas sobre o envelhecimento bem-sucedido.
- Conhecer as principais questões de investigação actuais sobre as temáticas abordadas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit aims to discuss and deepen the following main themes:
-Adolescence: Transition, crisis or change?
-Adolescence: A period of multiple transformations.
-Adolescence: General interpretative models.
-Adulthood and Old age: Stability or change?
Learning outcomes
At the end of this unit students must be able:
-To know why adolescence, adulthood and old age are studied in the chapters of Psychology of Development.
-To describe the main interpretations of adolescence and to compare their specificities.
-To identify the main transformations or changes in adolescence, adulthood and old age.
-To understand and distinguish the most significant perspectives on successful aging.
- To know the main actual research questions about the discussed themes.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução: O conceito de Desenvolvimento Humano e a perspectiva de ciclo vital (Cont. Psic Des. I).
1.Em torno do conceito de adolescência
2.Adolescência e estádios de desenvolvimento
-Adolescência: um estádio entre os estádios de desenvolvimento (H. Wallon; J. Piaget; E. Erikson)
-Adolescência: um período dividido em estádios (P. Blos; L. Kohlberg)
3.Adolescência: um período de múltiplas transformações
4.Adolescência e modelos interpretativos gerais (psicanalíticas; sociais; cognitivas; gerais: independência ou
complementaridade?)
5.Idade adulta e velhice: estabilidade ou mudança?As transformações na idade adulta e velhice:
-Desenvolvimento físico
-Desenvolvimento cognitivo:Além de Piaget (e.g.: Arlin,Labouvie-Vief)
-Desenvolvimento moral
-Desenvolvimento psicossocial
-Desenvolvimento da Perspectiva Diacrónica
6.Breve abordagem sobre as perspectivas psicológicas sobre o envelhecimento bem-sucedido (e.g.: Atchley;
Baltes & Baltes;Cumming & Henry; Neugarten, Havighurst & Tobin).
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction: Human Development and the life-span perspective.
1. The concept of adolescence
-The fragility of the concept
-For a redefinition of the concept
2. Adolescence and its stages of development
- a stage between stages of development (H. Wallon; J. Piaget; E. Erikson)
-a period divided into stages (P. Blos; L. Kohlberg)
3. Adolescence: a period of multiple transformations
-Physical,Cognitive,Moral, Psychosocial (genesis and construction of identity), and Diachronic Perspective
development.
4. Adolescence and interpretative models
-Psychoanalytic
-Social
-Cognitive
-General interpretations: independence or complementarity?
5. Adulthood and old age: Stability or change? Transformations in adulthood and old age:
-Physical, Cognitive - Beyond Piaget (e.g.: Arlin, Labouvie-Vief), Moral, Psychosocial, and Diachronic
Perspective development.
6. The psychological perspectives on successful aging (e.g.: Atchley; Baltes & Baltes; Cumming & Henry;
Neugarten, Havighurst & Tobin).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Ensino
Componente teórica - Método expositivo/argumentativo, com suporte de projecção de material visual e recurso
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

131/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

a documentos filmados.
Componente prática - Trabalhos de grupo; Discussão de casos; recurso a documentos filmados.
Avaliação
A avaliação e classificação final resultarão de uma das modalidades seguintes escolhida por cada estudante:
1) Avaliação periódica ou 2) Avaliação final/Exame.
1) Avaliação periódica:
Componente teórica - Exame (prova de tipo A): 50% da classificação total.
Componente prática - Conjunto de tarefas/trabalhos propostos e avaliados de forma contínua (provas de tipo B):
50% da classificação total.
2) Avaliação final/Exame
Exame Final sobre a matéria do programa, incluindo os temas discutidos durante as aulas práticas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Teaching
Theoretical - lectures, with support of visual material and filmed resources.
Practical component - Group work, cases discussion, use of filmed resources.
Assessment
The assessment and final classification result from one of the following methods chosen by each student: 1)
periodic assessment or 2) Final evaluation / examination
1) Periodic assessment:
Theoretical - Exam (type A): 50% of the total score.
Practical component - Set of tasks proposed and evaluated continuously (type B): 50% of the total score
2) Final Evaluation / Exam
Final Exam on the program contents, including the topics discussed during practical classes.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino
Componente teórica - Método expositivo/argumentativo, com suporte de projecção de material visual e recurso
a documentos filmados.
Componente prática - Trabalhos de grupo; Discussão de casos; recurso a documentos filmados.
Avaliação
A avaliação e classificação final resultarão de uma das modalidades seguintes escolhida por cada estudante:
1) Avaliação periódica ou 2) Avaliação final/Exame.
1) Avaliação periódica:
Componente teórica - Exame (prova de tipo A): 50% da classificação total.
Componente prática - Conjunto de tarefas/trabalhos propostos e avaliados de forma contínua (provas de tipo B):
50% da classificação total.
2) Avaliação final/Exame
Exame Final sobre a matéria do programa, incluindo os temas discutidos durante as aulas práticas.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching
Theoretical - lectures, with support of visual material and filmed resources.
Practical component - Group work, cases discussion, use of filmed resources.
Assessment
The assessment and final classification result from one of the following methods chosen by each student: 1)
periodic assessment or 2) Final evaluation / examination
1) Periodic assessment:
Theoretical - Exam (type A): 50% of the total score.
Practical component - Set of tasks proposed and evaluated continuously (type B): 50% of the total score
2) Final Evaluation / Exam
Final Exam on the program contents, including the topics discussed during practical classes.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método privilegiado na componente teórica, expositivo/argumentativo, permite não só esclarecer os
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conteúdos propostos mas também abordar criticamente as temáticas, algumas delas introduzidas de forma
interrogativa de modo a facilitar a identificação das questões de investigação actuais na análise dos períodos
de desenvolvimento abordados na disciplina (adolescência e idade adulta). O recurso a materiais visuais e a
documentos filmados, em ambas as vertentes da disciplina, juntamente com a realização de trabalhos de grupo
(a partir de temas propostos pelos docentes, com pesquisa bibliográfica actual e apresentação oral na aulas
práticas) e a discussão de casos, privilegiados na componente prática, possibilitam a concretização sustentada
dos resultados de aprendizagem esperados.
Exame Final
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures, which are the preferred method in the theoretical classes, allow not only to clarify the contents but
also to critically address the unit’s main issues, some presented with a starting question so as to facilitate the
identification of research questions in the analysis of developmental periods covered in the unit (adolescence
and adulthood). The use of visual materials and filmed documents, along with the development of group work
(from topics proposed by the teachers, with current literature research and oral presentation on practical
classes) and cases discussion, enable the sustained achievement of the expected learning outcomes.
Final Exam
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Arnett, J. J. (2004). Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the twenties. N.Y., Oxford
University Press.
Arnett, J. J. (2011). Human Development: A Cultural Approach. Boston: Pearson.
Cavanaugh, J. C. & Blanchard-Fields, F. (2011). Adult development and aging (6º Edição). Belmont: Wadsworth
Marchand, H. (2005).Psicologia do Adulto e do Idoso. Coimbra: Quarteto.
Papalia, D.,Olds, S. &Feldman, R. (2009). Desenvolvimento Humano (10ª Ed.). SP: McGraw-Hill.
Sprinthall, N.& Collins, W. (2011). Psicologia do Adolescente.Uma abordagem desenvolvimentista (5ª
ed.).Lisboa: F.C.G. (trad.)
Santrock, J. (2006). Life-span development (10th ed.). New York: McGraw-Hill.
Taborda Simões, M. C, Vale Dias, M. L., Formosinho, M. D. & Fonseca, A. C. (2007).Adolescence –Portugal. In J.
J. Arnett (Ed), International Encyclopedia of Adolescence (pp. 795-812). NY: Routledge.
Vale Dias, M. L. (2009). Em Busca do Tempo Construído—Contributos da Perspectiva Diacrónica. Porto: Ed.
Nov.

Mapa IX - 3º OP- Psicologia da Família/ Family Psychology
6.2.1.1. Unidade curricular:
3º OP- Psicologia da Família/ Family Psychology
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Maria Marques Alberto - 82h - 31h 30m (T) 31h 30m (PL) 19h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos principais:
- Promover o conhecimento em torno do conceito de família e de desenvolvimento familiar, tendo como
enquadramento teórico o Ciclo evolutivo da Família.
- Conhecer o Modelo Sistémico de avaliação e compreensão do funcionamento familiar
- Desenvolver competências de reflexão e de entrevista em contextos práticos
Competências Teóricas, pretende-se que os alunos:
Conheçam os diferentes momentos do percurso do ciclo vital familiar;
Sejam capazes de identificar os factores associados a este percurso e as potencialidades e dificuldades
específicas de cada etapa do Ciclo Vital;
Identifiquem a problemática da violência em cada etapa do Ciclo Vital;
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Reconheçam as várias “formas” de família para além da família intacta de classe média
Competências Práticas, pretende-se que os alunos:
Sejam capazes de avaliar o funcionamento familiar em casos reais;
Identifiquem, a partir da análise de casos, as dificuldades e os recursos específicos de famílias concretas
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Main objectives:
- Promote awareness around the concept of family and family development, having as theoretical framework
the evolution Cycle of Family.
- To know the Assessment Systemic Model and understanding of family functioning
- To develop skills of reflection and interview in practical contexts
Theoretical skills, it is aimed that students:
- Know the different moments of the course of family life cycle;
- Are able to identify factors associated with this course and the specific possibilities and difficulties of each
stage of the Life Cycle;
- Identify the problem of violence in each stage of Life Cycle;
- Recognize the various "forms" of family beyond the intact middle-class family.
Practical Skills, it is aimed that students:
- Are able to assess family functioning in real cases;
- Identify, from the analysis of cases, the difficulties and the specific features of real families.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
In) definição de família: da família às famílias
2. O Ciclo Vital de família intacta de classe média
a. Eixos de análise: sincrónico e diacrónico
3. Dos percursos desenvolvimentais aos problemas
3.1. Formação do casal
3.1.1. A construção do “nós”
3.1.2. Violência conjugal
3.2. Família com filhos pequenos
3.2.1. Da conjugalidade à parentalidade
3.2.2. Maltrato infantil
3.3. Família com filhos na escola
3.3.1. Relação família- escola
3.3.2. Insucesso escolar
3.4. Família com filhos adolescentes
3.4.1. A questão da(s) autonomia(s)
3.4.2. Perturbações de desenvolvimento (e.g. anorexia)
3.5. Família com filhos adultos
3.5.2. O idoso na família/ violência para com o idoso
4. O impacto da morte ao longo do Ciclo de Vida
5. A transformação do Ciclo vital hoje: o papel da mulher
6. O Ciclo vital e outras formas de famílias
6.1. O Ciclo Vital do divórcio e a família pós-divórcio
6.2. Famílias reconstituídas
6.3. Famílias adoptivas
6.4. Famílias monoparentais
6.2.1.5. Syllabus:
In) definition of family: the family household
2. The Life Cycle of intact middle class family
a. Lines of analysis: synchronic and diachronic
3. From developmental pathways to the problems
3.1. Couple formation
3.1.1. The construction of "us"
3.1.2. Domestic violence
3.2. Family with young children
3.2.1. From marital relationship to parenting
3.2.2. Child abuse
3.3. Family with children in school
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3.3.1. Family-school relationship
3.3.2. School failure
3.4. Family with teenagers
3.4.1. The issue(s) of autonomy/ies
3.4.2. Developmental disorders (ex.: anorexia)
3.5. Family with adult children
3.5.2. The elderly in the family / violence towards the elderly
4. The impact of death throughout the Life Cycle
5. The transformation of today's life cycle: the role of women
6. The life cycle and other forms of families
6.1. The Life Cycle of divorce and post-divorce family
6.2. Remarriage
6.3. Adoptive families
6.4. Single-parent families
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa de Psicologia da Família envolve informação sobre os principais parâmetros de avaliação e
intervenção do sistema familiar considerando o seu ciclo evolutivo. Nesse sentido, os objectivos desta unidade
curricular pretendem incrementar nos discentes o exercício e a promoção de competências de avaliação
familiar, tendo por base o Ciclo de Vida desenvolvimental da família. Pretende-se que os alunos tenham
conhecimentos sobre as várias etapas do ciclo evolutivo da família, da influência de factores individuais,
familiares e contextuais na estrutura, organização e vivências familiares. Pretende-se ainda que os alunos
consigam aplicar e adequar os conhecimentos às especificidades de casos práticos
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The Family Psychology program involves information on the main parameters of assessment and intervention
of the family system considering its life cycle. Accordingly, the objectives of this unit aim to improve students’
performance and encouragement of family assessment skills, based on the developmental life cycle of the
family. It is aimed that students acquire knowledge about the various stages of the life cycle of the family, the
influence of individual factors, family and contextual structure, organization and family experiences. It is also
intended that students are able to apply and adapt knowledge to the specificities of practical cases.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas decorrerão com recurso a: métodos expositivos; trabalhos de grupo de análise/reflexão; visionamento
de vídeos; role-play e dinamização de temáticas trabalhadas previamente pelos alunos em pesquisa de campo.
A avaliação será realizada através:
a) Elaboração de uma síntese reflexiva por cada aula teórica; as sínteses devem ser entregues no dia do
exame, numa pasta organizada pelo aluno com a designação de “Álbum de Família”. A organização das
sínteses das aulas teóricas não tem de seguir uma estrutura particular; pode ter o formato de portfólio, livro,
CD. O aluno pode criar um recurso pessoal para organizar as sínteses. Este conjunto de sínteses das aulas
teóricas tem um máximo de 5 valores;
b) Elaboração de um trabalho de campo, com apresentação na aula prática e entrega de relatório escrito até ao
dia do exame (5 valores);
c) Realização de exame (10 valores).
O aluno dispõe ainda da possibilidade de realização de exame para 20 valores, numa avaliação única.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes take place using either: lectures, group work analysis / reflection, watching videos, role-play and
stimulation of topics previously worked by students in field research
The assessment is done through:
a) Preparation of a reflective summary for each lecture, the summaries are due on exam day, in a folder
organized by the student with the name "Family Album". The organization of the lectures summaries do not
have to follow a particular structure; may take the form of portfolio, book, CD. The student can create a personal
resource to organize syntheses. This set of synthesis represents a maximum of five marks;
b) Preparation of field work, with the presentation in class and submission of a written report before the exam
day (5 marks);
c) Exam (10 marks).
The student also has the possibility of doing an exam for 20 marks, in a single assessment
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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Considerando a articulação dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular, organizouse todo o funcionamento da disciplina no sentido de estabelecer coerência e de consolidar conhecimentos e
competências. Assim, os conteúdos programáticos apresentados nas aulas teóricas, são consolidados com as
aulas práticas, onde os alunos desenvolvem role-play de entrevistas familiares em diferentes etapas do Ciclo
Vital, assim como outras metodologias activas, como elaboração de máscaras, análise de casos, para
aplicação de conhecimentos e exercício de entrevista familiar, de desenho da família, etc.
A avaliação surge desenhada como uma extensão das aulas, com a realização de dois trabalhos: um trabalho
individual de síntese e reflexão pessoal sobre a temática abordada em cada aula teórica tendo como resultado
final a elaboração de um “álbum de família”
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Considering the articulation of the syllabus with the objectives of the unit, the whole functioning of the unit was
organized in order to establish consistency and to consolidate knowledge and skills. Thus, the program content
presented in lectures, are consolidated with the practical classes, in which students develop role-play of family
interviews at different stages of the Life Cycle, as well as other active methodologies, such as making masks,
case studies analyses, for the application of knowledge and family interview practice, and family definition, etc..
The assessment comes designed as an extension of the classes, with the preparation of two works: an
individual synthesis and a personal reflection on the theme discussed in each lecture having as final result the
creation of a "family album".
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alberto, I. (2008). Maltrato infantil: Entre um destino e uma história. In A. Matos et al (Coord.). A Maldade
Humana (pp.107-130). Coimbra: Almedina
Carter, B. &McGodrick, M. (1995). As mudanças no Ciclo de Vida Familiar. Uma estrutura para a terapia familiar.
Porto Alegra: Artes Médicas.
Gonçalves, R.A & Machado, C. (Coord.) (2002). Violência e Vítimas de Crime. Vol1. Adultos. Coimbra: Quarteto.
Gonçalves, R.A & Machado, C. (Coord.) (2002). Violência e Vítimas de Crime. Vol2. Crianças. Coimbra:
Quarteto.
Pais, A., Milheiro, G., & Alberto, I; (2005). “Lá em casa mando eu!” a abordagem estrutural em comportamentos
de oposição. Psiquiatria Clínica, 26, 20-33.
Relvas, A.P. (1996). O Ciclo Vital da Família. Perspectiva Sistémica. Porto: Edições Afrontamento.
Relvas, A.P. & Alarcão, M. (coord.)(2003). Novas Formas de Família. Coimbra: Quarteto.
Walsh, F. &McGoldrick, M. (1998). Morte na Família: Sobrevivendo às Perdas. Porto Alegre: Artes Médicas.

Mapa IX - 3º OP- Temas de Desenvolvimento de Carreira do Adulto - OP
6.2.1.1. Unidade curricular:
3º OP- Temas de Desenvolvimento de Carreira do Adulto - OP
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria São João Breda - 82h - 31h 30m (T) 31h 30m (PL) 19h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
---6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1.Identificar e definir paradigmas e métodos no estudo da conduta vocacional e da carreira
2.Relacionar conceitos teóricos e operacionais com objectivos e resultados de investigação e de intervenção.
3. Fazer a recensão crítica de textos didáticos sobre diferentes temas (respeitantes a diferentes metáforas de
careira) e comunicar e discutir oralmente e por escrito a relação entre os conceitos e resultados de
investigação.
3. Transferir conhecimentos e aplicar grelhas teóricas na análise e discussão de casos ou de situações
práticas.
4.Exercitar competências de pesquisa bibliográfica, designadamente, levantamento de investigação corrente
subordinada a problemas e temas específicos, e sua revisão e recensão.
5. Oportunidade (opcional) de treino de competência de investigação empírica, através de tarefas circunscritas
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de recolha, tratamento e análise de dados e interpretação de resultados, se o aluno aderir a um estudo piloto.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1.Identify theoretical perspectives on the definition of and methods of psychology and other social sciences
applied to the study of vocational behavior and career
2. Define and relate theoretical concepts and operational constructs in work / career domain, within a given
perspective, with goals and results of research and intervention.
3. Ability to exercise active and critical review and knowledge appraisal obtained from didactic texts on topics
relating to different metaphors of career, and to communicate orally and in writing the current knowledge
encompassed under the main conceptual categories
4. Developing Skills for literature search and survey, in particular, analyzing current research on specific topics,
and review and discuss methods and findings on the subject.
5. Opportunity to develop skills in empirical research through circumscribed tasks of data collection, data
analysis, processing, and discussion, if students adhere to a pilot study.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Abordagem histórica e sociopsicológica
2 Perspetivas integrativas no estudo da Carreira: sistémica, do desenvolvimento em contexto; da complexidade
e processos caóticos.
3 Referentes múltiplos da carreira, organizados por metáforas (Inkson, 2007) e relação com teorias
explicativas. A Carreira como: Ajustamento Pessoa-Meio; Ciclos (fases e processos de desenvolvimento);
Herança (influências do género, etnicidade, classe); Papéis (transições, identidade, inovação no papel; conflitos
de papeis); Ação (sucesso subjetivo; teorias sociocognitiva e da construção da carreira); Viagens (tipos de
percursos e fronteiras, influência contextual; tipologias de carreiras);Relações(comunidades e redes sociais);
Estórias (narrativa biográfica; retóricas e apresentação pública; gestão de impressões);Recursos e gestão
pessoal.
4 As carreiras Sem fronteiras e Proteica
5 Modelos para desenvolvimento da carreira: Gestão (Greenhaus & Callahan, 2010) e Criatividade
(CareerCraft)
6.2.1.5. Syllabus:
1. Historical and sociopsychological views on the career concept.
2. Integrative Perspectives on the study of career: Systems view; Development in Context; complexity and
chaotic processes; Learning.
3 .Understanding career ( through different metaphors (Inkson, 2007): a. Person-Environment Fit; b. Cycles and
developmental processes in the lifespan; c. Inheritance or structural influences by gender, ethnicity, and class;
d.Roles: role expectations, transitions, innovation, conflict.
e.Action: subjective success orientations; sociopsychological and career construction theories.
f.Journeys: types of career moves and frontiers, contextual forces, typologies of careers
g.Relations: networks and communities
h. Story: narrative and biography; public stories; rhetoric; impression management.
i.Resources: human resources management and self management.
4.Borderless and Protean Careers
5.Career development: Management (Callahan & Greenhaus, 2010); Creativity (CareerCraft)
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objetivos incluem a familiarização com o espectro de perspetivas e problemáticas no estudo das carreiras e
na compreensão do comportamento e desenvolvimento vocacional do adulto, sendo ênfase é posta na relação
com o contexto do mundo do trabalho atual e na formação de percursos profissionais diversamente orientados.
Este objetivo pressupõe a construção de uma compreensão ampla, que sustente o aprofundamento teóricoconceptual futuro e a aquisição de ferramentas específicas de investigação e de intervenção em subsequentes
ciclos de estudos.
Um segundo objetivo da unidade curricular diz respeito à diferenciação e especificação de algumas questões e
tópicos de investigação, escolhidos pelos alunos, e sensibilização para questões de design e de métodos de
investigação. Este objetivo é prosseguido através do trabalho autónomo de pesquisa e de revisão e recensão
de um pequeno número de artigos ou trabalhos de investigação relacionados entre si, dentro de um tópico.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Given the fact that the objectives include broad and integrated knowledge of the spectrum of perspectives and
issues in the study of career, that is to say, the various realities and dynamics underlying changes in
occupational roles and in non occupational roles in the lifespan, and general understanding of adult vocational
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behavior and development, it is consistent to address the evolution of career in its relation to social context, its
study under different social sciences and particularly in psychology, under the current programs of study.
A second objective of the unit concerns the differentiation and specification of some issues and research
topics, chosen by students, for developing an awareness of research design and methods issues. This goal is
pursued through the work of independent search and review of a small number of research papers related to
each other within a topic.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação expositiva
2. Discussão de textos .
3. Análise e discussão de casos e exercícios aplicados.
4.Participação (opcional) num estudo-piloto, mediante tarefas circunscritas de análise de dados e tratamentos
estatísticos apropriados às hipóteses e interpretação dos resultados.
A avaliação na modalidade periódica teve componentes em grupo e um individual:
a) um trabalho de síntese por escrito (6/20 valores), um relatório de resolução de problemas (tarefa de análise
de um caso e dinamização / realização de um exercício) (4/20 valores), e discussão oral (2/20 valores),
realizados em grupo
b) o trabalho individual assumiu uma de três alternativas: ou trabalho de síntese (revisão de literatura e
recensão de artigos de investigação), ou Projeto (elaboração de um guia de educação de carreiras), ou relatório
de investigação (participação num estudo piloto) (8/20 valores).
A avaliação na modalidade final consistiu num exame.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
1. Oral presentation
2.Text discussion
3. Analysis and discussion of case studies and of applied exercises
4 .Participation (optional) in a pilot study through circumscribed tasks of data analysis and statistical treatments
appropriate to the goals and hypotheses.
Periodic evaluation includes several components accomplished in group and individually:
Group: a synthesis report written assignment (6 / 20), a problem solving report (analysis of a case and doing a
specific exercise) (4 / 20), and oral discussion of a synthesis assignment in group (review) (2 / 20).
For the Individual assignment there are three alternative tasks: synthesis work (literature review of research
papers), project work (organization of a learning resource for career education), or a research report of defined
tasks in a pilot study (8 / 20).
Final evaluation, for the students not doing periodic evaluation, consists of a written exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
3000 caracteres disponíveis)
Visa-se a aprendizagem de conhecimento vasto neste domínio, com vista a preparar os estudantes para a
mudança de ciclo de estudos, estimulando a organização flexível de conhecimento, a transferência de
conhecimentos, a crescente autonomia na aprendizagem, e a iniciação à investigação, nesta área de
conhecimento.
Os métodos de ensino foram concebidos de modo a fornecer a informação, promover a ligação a conceitos
previamente adquiridos, e ativar a organização e diferenciação de novos conceitos, através da tarefas de
seleção de informação, de organização e comunicação, e aplicação a novas situações e problemas. O trabalho
de recensão centrado nas “metáforas de carreira” propiciou simultaneamente a estrutura de assimilação de
informação e a necessidade de ativar conceitos e formar relações flexíveis.
A utilização de casos práticos e de exercícios de educação de carreiras serviu também esse propósito de
transferência de conhecimento e de capacidade de abstração e reflexão.
Do mesmo modo, se justifica a opção seguida de articular o trabalho com textos de divulgação académicos, e
com relatórios / artigos de investigação, em tarefas que implicam a identificação de tópicos e problemas de
investigação, pesquisa de artigos, e identificação de aspetos de desenho e do método no tratamento de um
dado tema.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The aim is to organize a broader learning in this domain, in preparation for upcoming study cycles (master
degree), encouraging a flexible organization of knowledge, knowledge transfer, the increasing autonomy in
learning, and initiation to research in this field.
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The teaching methods are designed to provide information, promote connection to previous knowledge, and
enable the organization and differentiation of new concepts through the tasks of selecting information,
organizing and communicating, and being able to apply this knowledge to new situations and problems. The
revision work focuses on "career metaphors" provides both the structure for the assimilation of information
and the need to activate and to form concepts and contingent relations.
The use of case studies and exercises of career education also serves the purpose of knowledge transfer and
training of thinking skills.
Likewise, it is a coherent strategy to induce the students to work not only with academic texts /manuals, but
progressively to work with reports / research papers, with given tasks, that involve the identification of
research problems, in order to search for articles, and identification of aspects of research design and method
in the scientific approach to a given topic.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Inkson, K. (2007). Understanding Careers. The metaphors of working lives. Thousand Oaks, CA: SAGE.
Collin, A & Young, R.A. (2000) (Eds.), The future of career. Cambridge: Cambridge University Press.
Patton, W. and McMahon, M.L. (2006). Career development and systems theory: Connecting theory and practice
2nd ed. Rotterdam: Sense Publishers, 2006
Greenhaus, J.H., Callanan, G.A. & Godshalk, V.M. (2010). Career Management (4th ed). Thousand Oaks, CA:
Sage.
Arnold, J. (2006/1997). Managing careers into the 21st century. London: Paul Chapman.
Brown, S.D. & Lent, S.W. (2005). Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work.
Hoboken, NJ.: John Wiley and Sons. (complementar)
Niles, S. G. (Ed.)(2002).Adult career development: Concepts, issues, and practices. Alexandria, VA: The NCD
Ass.
Taveira, M.C., Coelho, H., Oliveira, H. & Leonardo, J. (2004) (Eds), Desenvolvimento Vocacional ao Longo da
Vida: fundamentos, princípios e orientações. Coimbra: Almedina.

Mapa IX - 3º OP- Necessidades Educativas Especiais
6.2.1.1. Unidade curricular:
3º OP- Necessidades Educativas Especiais
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Cristina Petrucci de Almeida Albuquerque - 82h - 31h30m (T) 31h 30m (PL) 19h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
---6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
----6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Compreender a diversidade, a complexidade e as características essenciais dos diferentes tipos de
necessidades educativas especiais.
- Entender o enquadramento legal e a organização do atendimento dispensado a alunos com necessidades
educativas especiais no nosso país.
- Caracterizar e identificar as dificuldades de aprendizagem.
- Obter conhecimentos sobre métodos e técnicas de avaliação e de intervenção especificamente direccionados
para as necessidades educativas especiais.
- Permitir a aproximação à realidade da prática psicopedagógica nas necessidades educativas especiais.
- Realizar avaliações psicológicas e/ou psicoeducativas numa perspectiva de identificação e/ou de
desenvolvimento de intervenções individualizadas.
- Delinear e implementar intervenções ajustadas à especificidade dos casos de necessidades educativas
especiais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand the diversity, complexity and the essential characteristics of the different types of special
educational needs.
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- To understand the legal framework and the organization of the care provided to students with special
educational needs in our country.
- To characterize and identify the learning disabilities.
- To get knowledge on methods and techniques of assessment and intervention specifically targeted to the
special educational needs.
- To allow the closeness to psycho-pedagogical real practice in special needs education.
- To perform psychological and/or psychoeducational evaluations seeking to screen and identify special needs
or to develop individualized interventions.
- To design and implement interventions adjusted to the specificity of special educational needs cases.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I - Necessidades Educativas Especiais (NEE): Conceitos de Deficiência, Incapacidade e Funcionalidade.
Definições, tipos e prevalência de NEE.
Módulo II - Áreas Transversais da Intervenção nas NEE - Inclusão Intervenção Precoce, Flexibilidade Curricular
e Transição para a Vida Pós-Escolar
Módulo III - Dificuldades de Aprendizagem (DA): Identificação, Caracterização e Intervenção. Definições.
Critérios de Identificação. Tipos de DA. Avaliação. Intervenções direccionadas para a promoção do
funcionamento cognitivo e/ou motivacional.
Módulo IV - Dificuldades Específicas de Aprendizagem da Leitura. Dificuldades relativas à descodificação e/ou
à compreensão. Dislexia: Identificação e caracterização. Taxinomias e determinantes. Avaliação. Métodos
reeducativos.
Módulo V - Dificuldades Específicas de Aprendizagem da Escrita: Caracterização das dificuldades relativas ao
produto e/ou ao processo escrito. Avaliação. A reeducação da disortografia. A promoção do processo de
escrita.
6.2.1.5. Syllabus:
Special Ed.Needs (SEN):Concepts of Disability, Functionality, Incapacity and Handicap. Def., types and
prevalence of SEN.
Transversal Areas of Intervention in Special Ed. Needs: Inclusion, Early Intervention, Curricular Flexibility and
Transition to life after school.
Learning Disabilities (LD):Identification,Charact. and Intervention: Definitions. Identification criteria. Obstacles to
the concept operationalization.Types of LD. Assessment. Interventions aimed at the promotion of cognitive and /
or motivational functioning.
Specific Reading Disabilities:Problems related to decoding and/or comprehension.Dyslexia: Ident. and
characterization. Taxonomies and determinants. Assessment. Methods for re-education and compensatory
strategies.
Specific Writing Disabilities:Characterization of learning disabilities related to the written product and/or writing
process. Assessment procedures. The re-education of dysorthographia.The promotion of the writing process in
learning difficulties.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objectivo relativo à compreensão da diversidade e complexidade dos diferentes tipos de necessidades
educativas especiais é abrangido no Módulo I.
- O objectivo referente ao enquadramento legal e à organização do atendimento dispensado a alunos com
necessidades educativas especiais no nosso país é contemplado nos Módulos I e II. Ao focarem-se temas
como a inclusão ou a intervenção precoce, aborda-se igualmente o respectivo suporte legislativo e
organizativo.
- Caracterizar e identificar as dificuldades de aprendizagem constitui o objectivo do Módulo III.
- Obter conhecimentos sobre métodos e técnicas de avaliação e de intervenção especificamente direccionados
para as necessidades educativas especiais é consonante com os conteúdos dos Módulos II, III, IV e V.
- Permitir a aproximação à realidade da prática psicopedagógica nas necessidades educativas especiais é
comum a todos os módulos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The objective concerning the understanding of the diversity and complexity of the different types of special
educational needs is covered in Module I.
- The objective to understand the legal framework and the organization of the care provided to students with
special educational needs in our country is covered in Modules I and II. When themes such as inclusion or early
intervention are focused, their organization and legislative architecture are also described.
- To characterize and identify the learning disabilities is the main goal of Module III.
- To get knowledge on methods and techniques of assessment and intervention specifically targeted to the
special educational needs, corresponds to contents of Modules II, III, IV and V.
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- To allow the closeness to psycho-pedagogical real practice in special needs education is common to all
modules.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos de Ensino
Método expositivo apoiado em recursos audiovisuais; estudos de casos; treino com materiais de avaliação e
de intervenção; elaboração de propostas de intervenção; análise crítica de textos e DVD.
- Avaliação
O aluno poderá optar por uma avaliação periódica ou por uma avaliação final.
A classificação da avaliação periódica corresponde à média ponderada, arredondada às décimas, do somatório
da nota do exame (50%; Prova do tipo A), da avaliação de um trabalho de síntese em formato de artigo,
apresentado por escrito e oralmente no decurso das aulas (30%; Prova do tipo B); da realização de trabalhos
práticos no âmbito das aulas (20%; Provas do tipo C).
A Prova de tipo B deverá ser realizada em grupos de três elementos. Neste trabalho os alunos farão uma
pesquisa sobre temas relevantes e específicos do domínio das NEE.
A modalidade de avaliação final prevê um exame que engloba toda a matéria leccionada nas aulas.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Teaching Methods
Lectures supported by audiovisual aids, case studies, training with assessment and intervention material;
development of intervention proposals, critical analysis of texts and DVDs.
- Assessment
The student may choose between a periodic assessment or a final assessment.
The classification of periodic assessment corresponds to the average, rounded off to one decimal place, of the
sum of the exam grade (50%; Type A Examination), evaluation of a synthesis work, submitted in its writing and
oral format during classes (30%; Type B Examination); and of the practical work done in classes (20%; Type C
Examination).
The Type B Examination will be held in groups of three elements. In this work students shall carry on a research
on relevant topics in the specific area of SEN.
The final assessment includes an exam that covers all the contents taught in classes.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
- O trabalho de síntese permite aos alunos prosseguirem os seus interesses específicos face à diversidade e
complexidade dos diferentes tipos de NEE. Assim, podem recensear e analisar criticamente a investigação
recente relativa a um tópico específico, tais como as competências de estudo na dislexia ou as dificuldades de
aprendizagem não verbais.
- Os trabalhos práticos no âmbito das aulas visam a aplicação e a reflexão em relação aos conhecimentos
adquiridos. Por exemplo, em consonância com o objectivo relativo ao enquadramento legal e à organização do
atendimento a alunos com NEE, analisam criticamente o Decreto Lei 3/2008 e procedem à aplicação de
conceitos da Classificação internacional da funcionalidade, incapacidade e saúde (WHO; 2001).
- O exame é consonante com a avaliação de todos os objectivos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Synthesis work allows students to pursue their specific interests in a domain characterized by the diversity and
complexity of special educational needs. In this way, they can identify and analyze from a critical point of view
the most recent research regarding a specific topic, such as study skills in dyslexia or non verbal learning
disabilities.
- Practical work done in classes allows students to apply and reflect on the knowledge they have acquired. For
example, and according to the objective related to the understanding of the legal framework and the organization
of the care provided to students with special educational needs, the students critically analyze Law 3/2008 and
apply concepts from the International classification of functioning, disability and health (WHO, 2001).
- The exam represents an assessment of all the objectives.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Correia, L. M. (Ed.) (2008). Inclusão e necessidades educativas especiais. Um guia para educadores e
professores (2ª ed. rev). Porto: Porto Editora.
Cruz, V. M. L. (2009). Dificuldades de aprendizagem específicas. Lisboa: Lidel.
MacArthur, C. A., Graham, S. & Fitzgerald, J. (Eds.) (2006). Handbook of writing research. New York: Guilford
Press.
Reid, G. (2009). The Routledge companion to dyslexia. London: Routledge.
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Shaywitz, S. (2005). Overcoming dyslexia: a new and complete science-based program for reading problems at
any level. New York : A. A. Knopf.
Swanson, H., Harris, K. & Graham, S. (2003). Handbook of learning disabilities. New York: Guilford Press.

Mapa IX - 3º OB- Psicologia Clinica/ Saúde I
6.2.1.1. Unidade curricular:
3º OB- Psicologia Clinica/ Saúde I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Madalena dos Santos Torres Veiga de Carvalho - 57h30m - 19h 45m (T) 19h 45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Doutor Eduardo Sá; Doutor Mário Simões; Doutora Isabel Alberto
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Doutor Eduardo Sá; Doutor Mário Simões; Doutora Isabel Alberto
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta uc visa uma apresentação sumária do objeto, corpo conceptual básico e campos de aplicação:a) do
modelo Sistémico (objetivo 1); b) da Psicanálise (objetivo 2); c) da Psicologia Forense ((objetivo 3).Espera-se
que os alunos conheçam as especificidades básicas das três grandes áreas de conhecimento apresentadas e
que se assumem como preparatórias das três subáreas de especialização da 2ª fase do Mestrado Integrado
em Psicologia: Sistémica, Saúde e Família;Psicopat.e psiquiatria dinâmicas; Psic. forense. São exemplificadas
competências do psicólogo em cada uma destas áreas.
O estudante deve ser capaz de:
caracterizar as 3 áreas de conhecimento em estudo
ser capaz de ler a psicopatologia à luz dos diferentes modelos
analisar um caso e formular pistas de intervenção a partir dos modelos em estudo
treinar algumas das meto.técnicas propostas.
avaliar criticamente a aplicabilidade,objetivos,potencialidades e limites dos diferentes contextos e das
diferentes modalidades de intervenção;
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This Course aims at a brief presentation of the object, basic conceptual body, and application fields: a) of
Systemic model (objective 1); b) of Psychoanalysis (objective 2); c) of Forensic Psychology (objective 3). It is
expected that at the end of this course, students know the basic specificities of the three main areas of
knowledge presented and which are assumed s preparation for the three sub-areas of specialization in the 2nd
phase of the Masters in Psychology: Systemic, Health and Family; Psych.and Dynamic Psychiatry, Forensic
Psych. Psychologist's skills are exemplified in each of these areas.
The student should be able to:
characterize the three areas of knowledge under study
be able to read the psychopathology in the light of different models
analyze a case and formulate intervention tracks from the studied models
Train some of the proposed methodologies / techniques.
critically assess the applicability, goals, strengths, and limitations of different methods of intervention;
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução
I. Sistémica, Saúde e Família
1. Princípios
2. Contextos e objetivos
3. Modalidades
4. Psicopatologia numa perspetiva Sistémica. Função do Sintoma e sintoma da função (1ª e 2ª Cibernéticas).
II. Psicopatologia e Psicoterapias Dinâmicas
1. O Inconsciente, da biologia à psicanálise: Inter-relação entre novos desenvolvimentos das neurociências e
sua implicação para a teoria e para a prática da psicologia.
2.Psicologia da Gravidez, do Feto e do Bebé.
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3.Implicações psicopatológicas da vida emocional do feto e do bebé.
4.Como se elabora um diagnóstico no âmbito das psicoterapias psicanalíticas.
III. Psicologia Forense
1.Fundamentos: a) definição, b) resenha histórica em Portugal, c) relação entre o direito e a psicologia;
2. Principais áreas de intervenção;
3. Avaliação e Intervenção;
4. Questões especiais;
4.1Violência nas relações íntimas
4.2 Direito e a Psicologia. Conceitos e domínios de intervenção da Psicologia.
IV. Conclusão integradora.
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction
I. Systemic, Health and Family
1. Principles
2. Context and objectives
3. Arrangements
4. Psychopathology in a systemic perspective. Function of the Symptom and symptom of the function (1st and
2nd Cybernetic)
II. Dynamic Psychopathology and Psychotherapy
1. The Unconscious, from biology to psychoanalysis: Inter-relationships between new developments in
neuroscience and their implications for theory and practice of psychology
2. Pregnancy psychology, the Fetus and Infant
3. Psychopathological implications of emotional life of the fetus and infant
4. How to prepare a diagnosis within the psychoanalytic psychotherapies
III. Forensic Psychology
1. Fundaments (a) definition, b) historical review in Portugal, c) the relationship between law and psychology);
2. Main areas of intervention
3. Assessment and Intervention
4. Special Issues
4.1 Violence in intimate relationships
4.2 Law and Psychology. Concepts and policy areas of psychology
IV. Integrator conclusion.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Todos os objetivos são transversais a todo o programa curricular e decorrem do treino e reflexão sobre as três
grandes áreas de conhecimento estudadas.
O objetivo 1) é atingido através dos conteúdos referenciados em I 1., 2., 3. e 4. (programa); o objetivo 2) através
dos conteúdos indicados em I I 1.2.,3. e 4.; O objetivo 3) é atingido pelo conteúdo I II 1., 2.,3., 4.1 e 4.2..
Os conteúdos restantes respondem às competências 3), 4) e 5).
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
All objectives cut across the entire curriculum and are part of training and reflection on the three major areas of
knowledge studied.
The objective 1) is achieved through the contents referred in I 1., 2., 3., and 4. (syllabus); the objective 2) through
the contents indicated in I I 1., 2, 3., and 4. The objective 3) is achieved through the contents III 1.,2., 3, 4.1, and
4.2. The remaining contents meet skills 3), 4) and 5).
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia de ensino teórico-prática. Apresentação e discussão de conceptualizações teóricas e de exemplos
de intervenção a partir de elementos trazidos pelos docentes e/ou pelos alunos. Análise e discussão de casos
práticos/rôle-playings relativos a variadas intervenções.
AVALIAÇÃO PERIÓDICA:
a) 1 prova de tipo A (50%, 10 valores)
b) 1 prova de tipo B (50%, 10 valores): 1 trabalho de grupo (2-3 elementos por grupo) num dos módulos
lecionados. Esta prova deverá ser realizada de acordo com as orientações dadas pelos docentes.
Ou
AVALIAÇÃO FINAL: 1 exame escrito individual (20 valores).
Subida de nota: implica sempre a realização final de um exame para 20 valores
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Methodology of teaching theory and practice. Presentation and discussion of theoretical conceptualizations and
examples of intervention from the evidence brought by teachers and / or students. Analysis and discussion of
case studies / role-playing relating to various interventions.
PERIODIC EVALUATION:
a) type A examination (50%, 10 points)
b) type B (50%, 10 points): a working group in a module elected. This test should be performed in accordance
with the guidance given by teachers.
Or
Final Assessment: final exam (20 points).
Improvement mark: final exam (20 points).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino utilizadas (análises de caso, simulação de sessões e treino de técnicas de
intervenção), bem como a avaliação proposta, visam promover o conhecimento experiencial e prático e o
domínio concreto das propostas e técnicas de intervenção contidas nos modelos estudados, tal como são
visados nos objetivos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods used (case analysis, simulation and training sessions for technical assistance) and the
proposed assessment to promote experiential and practical knowledge and mastery of specific intervention
techniques and proposals contained in the models studied, as are targeted in the objectives.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alarcão, & Relvas (2002). Transformações na intervenção sistémica. Psychologica, 30, 57-68.
Alarcão, M. (2000). (Des)Equilíbrios Familiares. Uma visão sistémica. Coimbra: Quarteto Editora.
Ausloos, G. (1996). A competência das famílias: tempo, caos e processo. Lisboa: CLIMEPSI. ( III
Processo,pp.132-164)
Carmo, R. do (2011). A prova pericial: Enquadramento legal. In M. Matos, R. A. Gonçalves & C. Machado,
Manual de Psicologia Forense: Contextos, práticas e desafios (pp. 31-56). Braga: Psiquilíbrios Edições.
Carmo, R. do (2010). Um exercício de leitura do regime jurídico da mediação penal. Revista Portuguesa de
Ciência Criminal, 20(3), 461-474
Caridade, S., Ferreira, C.,& Carmo, R. do (2011). Declarações para memória futura de menores vítimas de
crimes sexuais: Orientações para técnicos habilitados. In M. Matos, R. A. Gonçalves & C. Machado Manual de
Psicologia Forense: Contextos, práticas e desafios (pp. 65-85). Braga: Psiquilibrios Edições.

Mapa IX - 3º OB- Psicologia da Educação
6.2.1.1. Unidade curricular:
3º OB- Psicologia da Educação
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Paula Mendes Correia Couceiro Figueira - 57h30m -19h 45m (T) 19h45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos apreendam as virtualidades e potencialidades desta área científica, ou seja, que
saibam qual o objeto de estudo, quais os modelos que lhe estão associados, os temas de investigação e de
aplicação ou intervenção, bem como os contextos e recursos dos profissionais psicólogos da educação.
Objetivo será também que os alunos saibam distinguir esta área de outras que lhe são muito próximas ou que
nela estão incluídas (Psicologia Escolar e a Psicologia da Instrução).
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São objectivos específicos e competências a adquirir: delimitar a dimensão profissional do Psicólogo da
Educação; discutir a instrumentalidade dos conteúdos veiculados na praxis do psicólogo educacional;
equacionar o(s) papel(éis) do Psicólogo Educacional nos diversos contextos educativos; desenvolver
capacidades de observação, pesquisa e de intervenção no domínio da Psicologia da Educação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is aimed that students grasp the virtues and potentialities of this scientific area, or in other words, that they
know what is the object of study of this scientific field, which models are associated with it, the research topics
and application or intervention areas, as well as contexts and resources of professional educational
psychologists. Moreover, there is also the objective that students know how to distinguish this area from others
that are very close or that are part of it (such as School Psychology and Psychology of Instruction).
Specific goals and competencies: to define the professional dimension of the Educational Psychologist; to
discuss the instrumentality of the contents running in the educational psychologist practice; to identify the
role(s) of the Educational Psychologist in different educational contexts; to develop research skills and
intervention skills important in the field of Educational Psychology

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A) Enquadramento epistemológico da Psicologia da Educação: Conceptualização; Área científica; Dimensões
fundamental e aplicada; Contextos de análise/intervenção ; Perfil do profissional; Metodologias de investigação
e de intervenção
B) Psicologia da Educação e Psicologia da escolar: delimitação conceptual; funções, modalidades e contextos
de intervenção
C) Processo ensino-aprendizagem; Agentes e componentes; situações educativas, orientações metodológicas
de ensino
D) Observação de situações educativas: questões em torno do processo de observação; instrumentos de
observação; aprendizagem escolar
E) Interacção Educativa e Aprendizagem Escolar
F) Planificação da intervenção psicoeducativa: componentes ; elaboração de planos

6.2.1.5. Syllabus:
Epistemological framework of Educational Psychology
B) Educational Psychology, Psychology of Education and School Psychology, Psychology of Instruction
C) Teaching-learning process
D) Observation of educational situations
E) Educational interaction and school learning
F) Planning for intervention and psychoeducational training

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Numa lógica dedutiva, do geral para o mais específico, demostra-se a coerência entre conteúdos e objectivos
A) Enquadra epistemologicamente a Psicologia da Educação; B) Delimita o(s) objeto(s) de estudo; C) Define
situações educativas; D) Define o processo de observação; E) Define o processo interação educativa; F)
Conhece os componentes do processo planificação; define o processo intervenção psicoeducativa ou
desenvolvimental;
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Through a deductive logic, from the general to those more specific, we will try to define the objectives:
A) To frame epistemologically Psychology of Education; B) To define the object(s) of study in Psychology of
Education, School Psychology and Psychology of Instruction; C) To know the players and the components of the
teaching-learning process; D) To define the observation process; E) Interaction of education and school
learning; F) To know the components of the planning process; to define the process; to be able to outline a plan,
a program and a project.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino
Momentos teóricos: exposição dos conteúdos temáticos, por parte da docente; depoimentos de profissionais
da área: psicólogos a trabalhar em escolas, em projetos vários, estagiários;
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Momentos práticos: apresentação, por parte dos alunos,das tarefas combinadas (elaboração de portefólios
digitais: “tudo sobre Psicologia da Educação”);visitas a instituições educativas,com elaboração de relatório, a
partir de guião disponibilizado pela docente;
Caso assumam a avaliação periódica, ela assenta num compósito de provas:
Tipo B: individual (10 valores) (tarefa individual, componente do portefólio)+ trabalho de grupo (4 valores)
(componente do grupo do portefólio grupal),
Tipo D: apresentação individual (5 valores), nas aulas práticas do portefólio grupal;
Tipo E- Os alunos podem, ainda,participar em trabalho de investigação e/ou visita a instituição com relatório
sumário (1 valor)
Os alunos podem optar por avaliação final sobre a globalidade dos conteúdos da UC.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies
Theoretical moments:
. lectures
. collaborative lectures
Practical moments:
. digital portfolios: presentations by students
. visits to many education institutions
Evaluation:
Type B: individual (10 marks) (individual task, portfolio individual component) + group (4 marks) (group portfolio,
group component); Type D: individual presentation (5 marks), in practical classes; Type E: visits to an education
institution and write a report (1 mark)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Quanto aos métodos, estratégias e técnicas de ensino e de aprendizagem, ou metodologias de interação,
optámos por adotar dinâmicas diferentes para as componentes teórica e prática, embora os conteúdos a
trabalhar sejam os mesmos, num contínuo, por razões de treino de competências. Os métodos adoptados na
unidade Psicologia da Educação, genericamente, são instrumentais ao serviço das rubricas ou conteúdos
selecionados: desde estratégias mais expositivas, com ou sem suporte audiovisual, à discussão, ao
questionamento, ao ensino entre pares ou recíproco, isto é, a aprendizagem colaborativa, à pesquisa orientada,
à narrativa livre, à elaboração de sínteses, à elaboração de composições, com suporte digital, todas as
estratégias são ensaiadas, resultando situações de aprendizagem diversificadas.
Assim, de uma forma, mais ou menos, rotineira, temos, para os Momentos teóricos, a exposição dos conteúdos
temáticos, por parte da docente, com ou sem suporte de meios audiovisuais, do tipo power-points, ligações
diretas à internet ou ao portefólio digital (recurso elaborado pela docente, com, supostamente, toda a
informação necessária para atingir os objetivos da unidade e disponibilizada aos alunos na plataforma NÓNIO e, igualmente, de forma programada e calendarizada, depoimentos de profissionais da área, ou seja, exposições
colaborativas. Todavia, embora estes momentos sejam atualizados, fundamentalmente, pelas estratégias
referidas, há sempre lugar para debates, questões, discussões, precipitados pela docente.
Quanto aos Momentos práticos, para além de permitirem a análise, discussão e síntese de documentos,
previamente recomendados e revistos, e, naturalmente, disponibilizados na plataforma NÓNIO, como tarefa de
casa, estas sessões funcionam e permitem, ainda, o treino de competências verbais, por parte dos alunos,
viabilizado pela apresentação das tarefas, individuais e grupais, combinadas e calendarizadas (elaboração de
portefólios digitais, “tudo sobre Psicologia da Educação”, trabalho de grupo, com componente individual).
Ainda, em contexto de ensino-aprendizagem, embora sem cariz obrigatório, os alunos são sensibilizados a
realizar visitas a instituições, ou projetos, educativas, sob a orientação e recomendação da docente, com a
eventual elaboração de relatório, a partir de guião disponibilizado no NÓNIO.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Regarding the choice of methods, strategies and techniques of teaching and learning, or methodologies of
interaction, among all possibilities, we chose to adopt different dynamics for the theoretical and practical
components, although the contents are the same in a continuous, for skills training. Thus, teaching methods are
instrumental directed to the content of the items selected.
Teaching methods cover from more expository strategies, with or without audiovisual support, discussion,
inquiry, peer teaching or reciprocal, i.e., collaborative learning, research oriented, the free narrative, the
production of synthesis, the preparation of digital work, all strategies are tested, resulting in diverse learning
situations.
Therefore, we have, for the theoretical moments, teacher lectures presenting the thematic contents, with or
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without support of visual aids, such as power-points, or direct links to the digital portfolio (resource prepared by
the teacher, with supposedly all the information necessary to achieve the objectives of the unit, also made
available to students on the platform NÒNIO) - and also in a planned and scheduled way, examples from
professionals, i.e., collaborative presentations. However, while these moments are structured by these
strategies, there is always room for discussions, questions, discussions, started by the teacher.
As for the practical moments, not only they allow analysis, discussion and synthesis of documents previously
reviewed and recommended, (also available on the platform NÓNIO, as homework), these sessions also foster
verbal skills training, by the presentation of scheduled tasks, individually and in group (developing digital
portfolios, "all about Educational Psychology", group work, with individual component).
Moreover, in the context of teaching and learning, without being compulsory, students are advised to make
visits to educational institutions or projects, under the guidance and recommendation of the teacher, with the
possible preparation of a report whose outline is provided in NÓNIO.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Barros de Oliveira, J. H. (2005). Psicologia da Educação (vol. I e II). Porto: Livpsic-Psicologia.
Beltrán, Llera, J., &Rosselló, C. G. (Eds.) (1996). Psicología de laInstrucción I. Variables y procesos básicos.
Madrid: SíntesisPsicología.
Bidarra, M. G. (1998). Psic. da educação: Identidade(s) de uma disciplina. Revista Portuguesa de Pedagogia,
32(3), 99-118.
Coll, C. (1995). Psicología y educación: Aproximacion a losobjetivos y contenidos de la psicologia de
laeducación. In C. Coll, J. Palacios, & A. Marchesi (Eds.),Desarrollo psicológico y educación: II. Psicologia de
laEducación(pp. 15-30). Madrid: Alianza.
Coll, C., et al. (1999). Psicologia da Educação. Porto Alegre: ARTMED.
Coll, C., Marchesi, A., &Palacios, J.(2004). Desenvolvimento Psicológico e Educação. Psicologia da Educação
(2ª ed., Vol. 2.). Porto Alegre: ArtMed
Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Coords.) (2001). Desarrollo psicológico y educación. Vol II. Psicología de
laeducación escolar. Madrid: Alianza

Mapa IX - 3º OB- Psicologia das Organizações I/Psychology of Organizations I
6.2.1.1. Unidade curricular:
3º OB- Psicologia das Organizações I/Psychology of Organizations I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Leonor Maria Gonçalves Pacheco Pais Andrade Cardoso - 57h 30m - 19h 45m (T) 19h 45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC pretende facultar noções e processos básicos relacionados com a avaliação e a intervenção no
âmbito da Psicologia das Organizações. Procura-se: abordar a especificidade da intervenção nas
Organizações, bem como do papel do Psicólogo das Organizações; construir uma abordagem compreensiva
acerca dos três principais níveis de avaliação e intervenção no contexto organizacional (níveis individual, grupal
e organizacional).
Resultados de aprendizagem
NO PLANO DA AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TEÓRICAS
- Contribuir para o conhecimento e reconhecimento da especificidade da intervenção da psicologia e do
psicólogo a nível organizacional.
- Delimitar a área de intervenção da Psicologia das Organizações.
- Adquirir conhecimentos básicos de Psicologia das Organizações.
COMPETÊNCIAS PRÁTICAS
- Desenvolver capacidades básicas de análise e de intervenção psicológica nas organizações.
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- Conhecer e aprender a utilizar técnicas e instrumentos de avaliação e intervenção.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit focuses on notions and processes in organizational psychology assessment and intervention. It
addresses the specificities of organizations, the role of organizational psychologists, as well as the three levels
of analysis in organizational context: individual, group and organizational.
Learning outcomes
Theoretical competencies
- To contribute to the acknowledgement of the specificity of the intervention of psychologists at an
organizational level.
- To establish the limits of the intervention of Psychology of Organizations.
- To acquire the basic knowledge of Psychology of Organizations.
Practical competencies
- To develop the basic analysis and intervention competencies.
- To know and to learn how to use the evaluation and intervention techniques and instruments.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Psicologia das Organizações
- Emergência e desenvolvimento
- O contexto do exercício da Psicologia das Organizações
- O Psicólogo nas/das organizações.
2. A organização:
- O que é,
- o que faz,
- e como faz (pessoas, estruturas, processos e resultados).
3. Níveis de análise e intervenção
- Individual: motivação e satisfação no trabalho
- Grupal: as questões do trabalho em grupo e da liderança
- Organizacional: avaliação e intervenção.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Organizational Psychology: introduction
- Origin and development
- The context of the practice of organizational psychology
- The psychologist of/in organizations
2. The organization:
- What it is.
- What it does.
- How does it do it (people, structures, processes and results)?
3. Levels of analysis and intervention
- Individual: motivation and satisfaction at work
- Group: team work and leadership
- Organizational: assessment and intervention
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular é a 1ª da área da Psicologia das Organizações com a qual os estudantes se confrontam
no seu percurso académico. Assim, entendem-se os objectivos que prossegue, de fornecer um framework
global, necessariamente introdutório e básico, de modo a que os alunos possam compreender a especificidade
das organizações e do trabalho nelas e para elas realizado pelo Psicólogo. Assim, faz sentido que os conteúdos
programáticos focados se relacionem, concretamente, com essa especificidade, bem como com conteúdos
que possibilitem a aquisição de conhecimentos quanto aos três níveis organizacionais de análise: individual,
grupal e organizacional, abordando questões essenciais para a compreensão de cada um deles.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This curricular unit is the 1st in the area of Psychology of Organizations which students face in their academic
journey. Thus, the objectives pursued consist in providing a comprehensive framework, also introductory and
basic, so that students can understand the specificity of the organizations and the work performed by a
Psychologist on them. Therefore, it makes sense the fact that the program contents are related to this
specificity, as well as to contents that enable the acquisition of knowledge regarding the three organizational
levels of analysis: individual, group and organizational, addressing key issues for the understanding of each
one.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas com recurso a técnicas audiovisuais.Exercícios de simulação.Estudos de caso.
Os discentes podem optar por um dos seguintes regimes:avaliação periódica ou avaliação final.
O regime de avaliação periódica implica a realização uma prova escrita individual, ao longo do semestre,e a
realização de um trabalho de grupo.O peso relativo das provas de avaliação referidas na classificação final é de
50% para a prova de avaliação escrita e 50% para o trabalho de grupo.
O regime de avaliação final envolve a realização de um exame escrito.
Tipo de trabalho(s): No que se refere ao tipo de trabalho prático a realizar, os alunos poderão optar por uma das
duas alternativas seguintes:
a)OPÇÃO 1 : Participação na recolha de dados de uma investigação científica enquadrada pela Docente da
unidade curricular (suscetível de ser realizado individualmente ou em grupo).
b)OPÇÃO 2 Trabalho escrito de revisão de literatura. Esta opção deve ser realizada em grupo.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures which also include using audiovisual means. Role-playing. Case-studies.
Evaluation:
Students may choose between periodic or final assessment.
Periodic assessment: one written exam (50%) and one group assignment (50%)
Final assessment: one written exam
Type of work(s): Regarding the practical work to be done, students can choose from the following two
alternatives:
a) Option 1 (Type E): Participation in data collection for scientific research framed by the unit’s Professor.
Students may undertake this option individually or in groups.
b) Option 2 (Type B): Written work on a literature review on the subject of knowledge management. This option
must be done in groups.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino que são adoptadas nesta unidade curricular têm em consideração o número de
estudantes que nela estão inscritos e visam facilitar o alcance dos objectivos para ela definidos. É assim que
se adoptam, nas aulas teórico-práticas, metodologias mais expositivas (mas que, no entanto, apelam à
participação dos estudantes) para abordar os conceitos e modelos teóricos que constam dos conteúdos
programáticos e que promovem o desenvolvimento de competências de natureza mais conceptual
(consideradas nos objectivos previstos para esta unidade curricular). Nas aulas práticas, a adopção de
metodologias mais próximas do "aprender fazendo" catalisam o trabalho desenvolvido com objectivos de
desenvolvimento de competências de natureza mais prática e de intervenção (igualmente consignadas nos
objectivos desta unidade curricular).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies that are adopted in this curricular unit consider the number of students who are
enrolled in it and aim to facilitate the achievement of the objectives set. Thus, in theoretical and practical
classes more expository methodologies are chosen (but which, however, call for students’ participation) to
address the concepts and theoretical models that appear in the syllabus and that promote the development of
more conceptual skills (considered in the objectives for this unit). In practical classes, the adoption of
methodologies closer to "learning by doing" catalyze the work for purposes of developing more practical and
intervention based skills (also consigned in the objectives of this unit).
6.2.1.9. Bibliografia principal:
CHMIEL, N. (2000). Introduction to WOP: A European perspective. Oxford: Blackwell Publishers.
DOLAN, S., LAMOUREEUX, G. & WOLF, E. (1996). Psychologie du travail et des organisations. Montréal, Paris:
Getan Éditeur.
DRENTH, P., THIERRY, H. & WOLFF, C. (Eds.) (1998). Handbook of WOP (2nd Ed.). Eats Sussex: Psychology
Press.
FERNÁNDEZ, A. (2001). Introducción a la psicología del trabajo y de las organizaciones. Madrid: Psicología
Pirámide.
FERREIRA, J., NEVES, J., ABREU, P. & CAETANO, A. (1996). Psicossociologia das organizações. Lisboa:
McGraw-Hill.
MINER, J. (1992). Industrial-organizational psychology. Lisboa: McGraw-Hill.
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ORDÓNEZ, M. O. (1997). Psicología del trabajo y GRH, AEDIPE. Barcelona: Ediciones 2000, SA.
SAAL, F. & KNIGHT, P. (1995). Industrial/organizational psychology: Science and practice (2nd Ed.). California:
Brooks/Cole Publishing Company.
TRECHERA, J. (2000) Introducción a la psicología del trabajo. Bilbao: Biblioteca de Gestión. Desclée de Brouwer.

Mapa IX - 3º OB- Avaliação Psicológica II
6.2.1.1. Unidade curricular:
3º OB- Avaliação Psicológica II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria João Rama Seabra Santos - 82h 31h 30m (T) 31h 30m (PL) 19h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
----6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir conhecimentos teóricos relativos aos fundamentos da utilização de instrumentos de avaliação da
inteligência e da personalidade, incluindo a respectiva base psicométrica.
- Treinar competências na aplicação, cotação e interpretação dos resultados de instrumentos de avaliação da
inteligência e da personalidade.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire theoretical knowledge concerning the use of intelligence and personality assessment instruments,
including its psychometric basis.
- To train competences in administrating, scoring and interpreting results gathered from intelligence and
personality assessment instruments.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Aulas Teóricas:
1. Avaliação da inteligência: Utilização de testes para avaliar a inteligência, prós e contras. O processo de
avaliação através dos testes. Novas tendências na avaliação da inteligência: avaliação dinâmica; avaliação
através do computador; avaliação de “novas” formas de inteligência – o exemplo da Inteligência Emocional.
2. Avaliação da personalidade: História da avaliação da personalidade. O processo de avaliação da
personalidade. Construção e validação de inventários de personalidade. Introdução às técnicas projetivas.
Aulas Práticas:
1. Estudo de testes e escalas de inteligência aferidos para a população portuguesa: Escalas de Inteligência de
Wechsler – WPPSI-R; WISC-III e WAIS-III; Matrizes Progressivas Coloridas de Raven; Bateria de Provas de
Raciocínio.
2. Exemplos de instrumentos de avaliação na área da personalidade e da psicopatologia: Eysenck Personality
Questionnaire; Brief Symptom Inventory. Breve caracterização de algumas técnicas projetivas.
6.2.1.5. Syllabus:
Lectures:
1. Intelligence assessment: Using tests to assess intelligence, pros and cons. The evaluation process based on
tests. New trends in intelligence assessment: dynamic assessment, assessment using a computer;
assessment of "new" forms of intelligence - the example of Emotional Intelligence.
2. Personality assessment: History of personality assessment. The process of personality assessment.
Construction and validation of personality inventories. Introduction to projective techniques.
Practical courses:
1. Study of intelligence tests and scales standardized in Portugal, such as: the Wechsler Intelligence Scales –
WPPSI-R; WISC-III and WAIS-III; Raven Progressive Colored Matrix; Reasoning Battery of Tests.
2. Examples of instruments for the assessment of personality and psychopathology: Eysenck Personality
Questionnaire; Brief Symptom Inventory. Brief introduction to some projective techniques.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo os objetivos da unidade curricular a aquisição de conhecimentos e de competências no domínio da
avaliação da inteligência e da personalidade, os conteúdos das aulas teóricas fornecem o enquadramento
concetual e teórico para a aquisição desses conhecimentos, enquanto nas aulas práticas os alunos tomam
contacto direto com os principais instrumentos de avaliação aferidos para a população portuguesa,
desenvolvendo as competências necessárias para a respetiva aplicação, cotação e interpretação.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
As the main goals of this unit are the acquisition of knowledge and skills in the field of intelligence and
personality assessment, the syllabus of the lectures give a conceptual and theoretical framework to that
knowledge, while in the practical classes students can have a direct contact with the main instruments adapted
and standardized to the Portuguese population, and thus have the opportunity to develop the skills necessary to
their administration, scoring and interpretation.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias:
Aulas teóricas:método expositivo apoiado na apresentação de slides;métodos interrogativos;reflexão oral ou
escrita a partir da apresentação de materiais audiovisuais.
Aulas práticas:metodologias ativas,tais como a apresentação de materiais de testes e inventários de
personalidade; visionamento da aplicação em vídeo; exercícios de cotação e interpretação dos resultados em
pequenos grupos; trabalhos de campo–aplicação,cotação e interpretação de testes e inventários de
personalidade.
Avaliação
A classificação final na disciplina é calculada com base na classificação obtida na componente teórica (50%) e
na componente prática (50%).
A componente teórica é avaliada a partir de um exame (Prova de tipo A).
A componente prática é avaliada ao longo do semestre através de uma Prova de tipo C, duas de tipo B (cf.
normas de avaliação em vigor) e questões respondidas nas aulas.
Existe, igualmente, a possibilidade de realização de um exame final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures: expository method supported by slides; interrogative methods; oral or written reflection based on the
presentation of audio-visual materials.
Practical classes: active methods, such as the presentation of testing materials and personality inventories;
video presentation of real cases; scoring and interpretation exercises in small groups; field works –
administration, scoring and interpretation of tests and personality inventories.
Evaluation
The final grade is based on the marks obtained in the theoretical component (50%) plus the practical component
(50%).
The classification of the theoretical component is based on a written an exam (type A test).
The classification of the practical component corresponds to the results of evaluations carried out throughout
the semester, namely: one type C work, two type B field works, and questions answered in the classroom.
The student also can also take a final exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A adoção de uma metodologia mais expositiva, nas aulas teóricas, para além de estar relacionada com
constrangimentos relativos ao número de alunos, permite atingir os objetivos propostos para estas aulas, os
quais consistem essencialmente na transmissão de um enquadramento concetual relativo à avaliação da
inteligência e da personalidade. A avaliação das aulas teóricas através de um exame escrito permite estimar de
uma forma eficaz estes conhecimentos.
Já nas aulas práticas, na medida em que o que se pretende é proporcionar aos alunos a aquisição de
competências de aplicação, cotação e interpretação de instrumentos de avaliação da inteligência e da
personalidade, as metodologias adotadas são necessariamente mais ativas, permitindo um contacto direto
com os materiais dos vários instrumentos de avaliação, com as respetivas condições de administração
(através do visionamento de vídeos), cotação e interpretação (através de protocolos de testes e inventários já
aplicados ou auto-aplicados), e treinando as suas próprias competências nesta área, através de trabalhos de
campo no contexto dos quais os alunos aplicam, cotam e interpretam instrumentos de avaliação psicológica
simples. A avaliação das aulas práticas segue de perto a implementação destes vários métodos, consistindo
essencialmente na avaliação de alguns dos trabalhos realizados no contexto das aulas e dos trabalhos de
campo.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of an essentially expository methodology in the lectures, in partly related to the high number of
students, and is adequate to the goals proposed to these classes, which are essentially the transmission of a
conceptual framework knowledge on intelligence and personality assessment. The students’ evaluation is made
by means of a written exam that allows the effective appraisal of the students’ knowledge.
Concerning the practical courses, aimed at allowing students to acquire skills in the administration, scoring and
interpretation of intelligence and personality assessment instruments, the methods used are necessarily more
active, allowing a direct contact with the instruments’ materials, their administration conditions (through video
watching), scoring and interpretation (through protocols of previously administered or self-administered
instruments) , and training of own skills through field works where the students are asked to administer, score
and interpret simple instruments. The evaluation of the practical courses closely follows the implementation of
these methods, consisting in the evaluation of some of the works developed in class or in the field.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Aiken, L. R. (1999). Personality assessment: Methods and practices (3rd ed). Gottingen: Hogrefe & Huber
Publishers.
Aiken, L. R. (2004). Assessment of intellectual functioning (2nd ed.). New York: Plenum Press.
Almeida, L. S., Simões, M. R., Machado C. & Gonçalves M. M. (Coords.) (2004). Avaliação psicológica:
Instrumentos validados para a população portuguesa (Vol. 2). Coimbra: Quarteto.
Fernández-Ballesteros R. (Ed.) (2003). Encyclopedia of psychological assessment (Vols. 1-2). London: Sage
Publications.
Gonçalves, M. M., Simões, M. R., Almeida, L. S. & Machado, C. (Coords.) (2003). Avaliação psicológica:
Instrumentos validados para a população portuguesa (Vol. 1). Coimbra: Quarteto.
Weiner, I. B. & Greene, R. L. (2008). Handbook of personality assessment. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
[Cap. 1: “History of personality assessment”; Cap. 2: “The personality assessment process”]

Mapa IX - 3º OB-Educação Aconselhamento e Promoção do Desenvolvimento
6.2.1.1. Unidade curricular:
3º OB-Educação Aconselhamento e Promoção do Desenvolvimento
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria da Luz Vale-Dias (57h 30- 19h 45m (T) 19h 45 (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paula Couceiro, Ana Cristina Almeida
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Paula Couceiro, Ana Cristina Almeida
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
São objetivos do
A. Módulo de Educação:
- Analisar criticamente os documentos legais
- Conhecer práticas de intervenção do psicólogo da educação, aconselhamento e desenvolvimento, ao nível
das aprendizagens escolares básicas (leitura, escrita e matemática) e dos seus “pré-requisitos”
B. Módulo de Aconselhamento:
- Delimitar o conceito de Aconselhamento, no âmbito da psicologia da educação e do desenvolvimento ao longo
da vida, perspetivando as suas ligações conceptuais ao domínio da clínica, da psicoterapia e da consultadoria.
- Simular competências de atendimento, ajuda e orientação, em contexto de consulta ou aconselhamento
educacional.
C. Módulo de Promoção do Desenvolvimento:
- Reflectir sobre um conjunto de valores, atitudes e princípios que contribuem para um perfil congruente com a
capacidade de promover aquele Desenvolvimento
- Identificar as características de projectos e programas de competências pessoais e sociais que contribuem
para o desenvolvimento autónomo
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives of the
A. Education Module:
- Critical analysis of legal documents
-- Knowledge of intervention practices of the education, counseling, and development psychologist regarding
basic school learning (reading, writing, and mathematics) and its “pre-requisites”
B. Counseling Module:
- Define the concept of counseling, within the scope of education and development psychology throughout life,
putting its conceptual connection to the clinical, psychotherapy, and consultancy domains in perspective.
- Simulate attendance, help and guidance skills, in the context of consultation or educational counseling
To identify and perform the core competencies in counseling people.
C. Development Module:
- Reflect on a particular set of values, attitudes, and principles that help define a profile consistent with the
ability to promote personal and social development.
- Identify the characteristics of educational projects and programs, which contribute to autonomous
development.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
. Educação
1. Fundamentos legais da intervenção do Psicólogo educacional
2. O psicólogo em vários contextos educacionais
B. Aconselhamento
1. Fundação e evolução histórica da Consulta Psicológica.
2. Relações do Aconselhamento com a Psicologia Clínica, a Psicoterapia e a Consultadoria.
3. Modelos de Aconselhamento
4. Campos de intervenção psicológica no âmbito do Aconselhamento.
5. As principais competências pessoais e profissionais em Aconselhamento.
C. Desenvolvimento
1. Enquadramento teórico das actividades de desenvolvimento pessoal e social em contexto escolar.
2. Perfil do agente educativo promotor de desenvolvimento pessoal e social.
3. Metodologias do desenvolvimento pessoal e social

6.2.1.5. Syllabus:
A. Education
1. Legal basis for the intervention of the Educational Psychologist
2. Organization and structure of the education system;
3. The psychologist in different educational contexts
B. Counseling
1. Foundation and the historical evolution of Psychological Consultation.
2. Relation of Counseling with Clinical Psychology, Psychotherapy, and Consultancy.
3. Counseling methods
4. Main fields of psychological intervention in the context of counseling.
5. The main personal and professional competences in counseling.
C. Development
1. Theoretical framework of the activities for personal and social development in school context.
Constructivism and moral development.
2. Profile of the educational agent as a promoter of personal and social development.
3. Methodologies of personal and social development (e.g., Role-playing, Group dynamics and personal
interaction, Debates and strategies of conflict resolution, etc.)
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A disciplina é constituída por três módulos que correspondem aos grandes conceitos que o seu título encerra
(Educação, Aconselhamento, Promoção do desenvolvimento). Cada um destes módulos aborda conteúdos
coerentes com os objectivos particulares que se propõe atingir.
Fundamentalmente, pretende-se que os alunos compreendam o contexto educativo português, analisem
criticamente os documentos legais correlativos, conheçam práticas de intervenção do psicólogo da educação,
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aconselhamento e desenvolvimento, ao nível das aprendizagens escolares básicas e dos seus “prérequisitos”, e analisem as práticas educativas e de formação.
Sob uma perspetiva positiva do Desenvolvimento Humano concebe-se o curso da vida como sucessão de
transições e acontecimentos com oportunidade de aprendizagem, orientação e adaptação a trajetórias
desenvolvimentais. A análise de estratégias e programas de promoção do desenvolvimento permitem
consubstanciar o perfil fundamentado do agente promotor do desenvolvimento
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course is composed of three modules that correspond to the main concepts in its name Each one of these
modules focuses contents, which are coherent with the particular goals to be reached.
Therefore, the course contents are tools to serve the goals of the unit. The proposed syllabus intends to
substantiate the learning goals, taking into account the needs of students acquire knowledge, skills and
attitudes, specifically as it relates to the involvement of psych. in ed. settings. Fundamentally, it is intended that
the students realize the Portuguese educative context, analyze critically the correlatives legal documents, know
the possible practices of the educational psychologist, at the level of basic school learning (reading, writing and
math) and its "prerequisites" and analyze the educational and formation practices.
. The analysis of strategies and programs for the promotion of development allow to consubstantiate the
founded profile of the agent promoting development.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição com suportes audiovisuais. Debate, trabalho em grupo, dinâmicas de discussão, apresentação oral e
escrita de tarefas. Role-play e simulação de atendimento e consulta psicológica. Exemplificação e simulação de
metodologias de promoção do desenvolvimento.
Avaliação
A avaliação e classificação final resultarão de uma das modalidades seguintes escolhida por cada estudante:
1) Avaliação periódica ou 2) Avaliação final/Exame.
1) Avaliação periódica:
Módulo 1 (Educação) – 33,3% :Trabalho individual
Módulo 2 (Aconselhamento) – 33,3%:Trabalho de grupo.
Módulo 3 (Desenvolvimento) – 33,3%: Trabalho individual com apresentação articulada em grupo.
2) Avaliação final/Exame
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecture through audiovisual support. Debate, group work, dynamics of collaborative problem solving. Oral
presentation and written tasks. Role-play in attendance and psychological counseling. Exemplification and
simulation of methodologies of development promotion.
Assessment
The evaluation and final mark will result from one of the assessment methods chosen by each student: 1)
Periodical assessment or 2) Final assessment/Exam.
1) Periodical assessment
Module 1 (Education) – 33.3% of final classification:
Module 2 (Counseling) – 33.3% of final classification:
Module 3 (Development) – 33.3% of final classification:
2) Final assessment/Exam
Final Exam on all syllabus themes, including those discussed during the practical classes (100% out of the final
mark).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A diversidade de metodologias de ensino permite uma abordagem multifacetada e crítica dos conteúdos,
fomentando uma aquisição fundamentada de competências.
Os estudos de caso pretendem proporcionar ocasião de refletir os modelos teóricos e aplicar técnicas
consistentes em exercícios de simulação (por narrativa ou role-play).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The diversity of teaching methods allows for multifaceted approach and critique of the contentes, promoting a
founded acquisition of skills.
The case studies aim at providing opportunities to reflect on the theoretical models and to apply consistent
techniques in simulation exercises (narrative or role-play).
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Corey, G. (2001). Theory and practice of counseling and psychotherapy, 6th ed. Monterey, CA: Brooks/Cole.
Ivey, A. E., & Ivey, M. B. (2003). Intentional interviewing and counseling: facilitating client development in a
multicultural society, 4th ed. South Melbourne, Victoria: Brooks/Cole.
Morgado, A. & Vale Dias, M. L. (in press, 2012). Promoting socially adjusted trajectories in late childhood and
adolescence. INFAD, International Journal of Developmental and Educational Psychology.
Sternberg, R. J. & Williams. W. M. (2009). Educational Psychology (2nd Edition). NY: Allyn & Bacon.
Thompson, R.A. (2003). Counseling techniques: improving relationships with others, ourselves, our families, and
our environment (2nd ed.). New York: Brunner-Routledge.
Tuckman, B. & Monetti, D. (2010). Educational Psychology (1 ed.). NY: Wadsworth Publishing.
Woolfolk, A. E. (2005). Psicologia da Educação: Porto Alegre: Artes médicas.

Mapa IX - 3º OP- Questões Especiais de Psicologia do Desenvolvimento
6.2.1.1. Unidade curricular:
3º OP- Questões Especiais de Psicologia do Desenvolvimento
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Teresa Mesquita Carvalho Sousa Machado
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
---6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Alicerçando-se nos fundamentos básicos de Psicologia do Desenvolvimento (cf. disciplinas básicas de
Psicologia do Desenvolvimento), esta unidade curricular visa estimular os alunos a adoptarem uma perspetiva
e abordagem do desenvolvimento integrada e complexa: simultaneamente desenvolvimental, sistémica e
ecológica. Pretende-se que reconheçam a necessidade de conciliar (no estudo do desenvolvimento) variáveis
do sujeito, do contexto ambiental, histórico-social e da família (enquanto mediadora).
Resultados de aprendizagem
Saber analisar, integrar e atualizar questões contemporâneas relativas ao desenvolvimento ao longo da vida;
reconhecendo particularmente a necessidade de integração de diferentes abordagens e de conceitos de
diversos domínios do desenvolvimento humano e saber recorrer a diferentes quadros teóricos de análise.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Grounded on the fundamental concepts of developmental psychology (cf. basic curricular units) this unit aims to
encourage students to adopt an integrated and dynamic complex approach of human development. It is intended
that they are able to recognize the need to conciliate (in developmental investigation) variables of the individual,
the environment, as well as of the social, historical and familiar context.
Learning outcomes
To know how to analyze, integrate and update contemporary issues in the domain of developmental psychology;
particularly, to be able to recognize the need to conciliate data from different approaches and concepts from
various domains of human development. Learn how to use different theoretical analysis frameworks.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Questão1 – Integração de conceitos fundamentais em psicologia do desenvolvimento: continuidades,
transições, pontos de viragem ao longo da vida (discussão crítica – M. Rutter).
Questão 2 – Verdadeiros e falsos debates em psicologia do desenvolvimento: inato / adquirido: a) modelo de
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Shonkoff; b) temperamento; c) intervenção precoce); d) O cognitivo e o psicossocial (e.g. “teoria da mente”).
Questão 3 - Vinculação & desenvolvimento: a) Os "modelos operantes internos" versus infirmações do meio; b)
Moderadores da relação (e.g. risco ambiental); c) Vinculação nos anos escolares.
Questão 4. – Desenvolvimento operatório & “outras aquisições” cognitivas no período escolar.
Questão 5. – Desenvolvimento cognitivo e psicossocial na adolescência; a) operatório formal e desempenhos
sociais (e.g. raciocínio complexo como factor de proteção).
Questão 6 –Identidade: meio-adolescência: modelos socioculturais contemporâneos (Berzonsky) & variáveis
familiares – influências recíprocas.
6.2.1.5. Syllabus:
Question 1. Fundamental concepts in developmental psychology: Continuities, transitions and turning points (cf.
M. Rutter).
Question 2. True and false debates in developmental psychology: nature/nurture; a) Shonkoff model; b)
Temperament; c) early intervention programs; d) cognitive/emotional development ("theory of the mind").
Question 3. Attachment & development: a) "internal working models” versus environmental confrontations; b)
moderator factors of the quality of relationships (e.g. "social adversity"); Attachment in middle-childhood.
Question 4. Operational development & "other" cognitive acquisitions during the school years.
Question 5. Cognitive and psychosocial development through adolescence – a) formal reasoning as protective
variable.
Question 6. Identity: mid-adolescence: sociocultural approaches (Berzonsky) & familiar variables – reciprocal
socialization.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos desta unidade – organizados em “grandes questões” – dizem respeito (variando os tópicos
específicos em diferentes anos) às implicações das tarefas de desenvolvimento ao longo do ciclo de vida e/ou
no ajustamento às ondições de vida. São tratados tópicos específicos analisando dados de investigações
contemporâneas.
Em cada ano lectivo são escolhidos alguns tópicos. Por exemplo: a) Efeito da instabilidade social e pobreza no
desenvolvimento das crianças; b) Importância das experiências precoces no desenvolvimento: o caso da
Intervenção Precoce no risco ambiental na infância; c) Risco/resiliência – em risco ambiental; d) Transição para
“novos” ciclos de ensino: exigências colocadas .
Pretende-se que:
Os alunos façam a ponte entre conceitos teóricos fundamentais em Psicologia do Desenvolvimento (nível do
sujeito epistémico) e o desenvolvimento de sujeitos particulares (nível psicológico);
Tenham em consideração os sócio-contextuais no desenvolvimento.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The main goals of this curricular unit – organized in “global questions” – consists in to analyzing the implications
of the developmental tasks in behavior, in several settings or implications on evaluation/interpretation of
“behavior problems” in children and adolescents. Specific topics – based in contemporary researches – are
analyzed.
In each academic year, relevant topics are chose according to the challenges posed to developmental process:
(e.g.) a) Effect of social instability and poverty on children’s development; b) importance of early experiences in
development: the case of Early Intervention in childhood environmental risk; c) the transition to “new” education
cycles: demands imposed.
It is intended that:
Students make connections between fundamental theoretical concepts in developmental psychology (epistemic
level) and the development of the individual (psychological level); As well as they take consider socio-contextual
variables in development.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Conjuga-se a metodologia expositiva – em cada tópico a Docente faz uma síntese introdutória dos conceitos e
modelos teóricos respetivos – com a exposição, pelos alunos, de resultados de investigações contemporâneas
sobre esse tópico (diferentes grupos tratam tópicos particulares e deverão fundamentar a sua concretização
com uma investigação/texto científico relevante e atual).
Avaliação: 50% (P) + 50% (T)
A parte T. consta de exame escrito (conforme combinado na 1ª aula) + resposta a uma questão que incide na
conjugação das teses de dois autores contemporâneos, escolhidos em cada ano letivo, a partir de dois textos) ;
a componente P consta da apresentação (na aula) do tema seleccionado pelo grupo e do relatório escrito sobre
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o mesmo.
Ou: Exame final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology combines lectures presented by the Professor, and a presentation by students (aiming to
show the relevance of one contemporary research on a chosen topic (different groups will do different themes
presentations).
Evaluation: 50% (P) + 50% (T)
The theoretical evaluation process includes a written exam + a written work in class (based on an integration of
theoretical approach of two authors, expressed in two texts). The practical evaluation process includes a class
presentation of a theme (selected by the students) and the corresponding written report.
(Option). Final examination
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular inicia-se com caracterização crítica do paradigma contemporâneo da psicologia do
desenvolvimento (objectivos, métodos e problemas). Segue-se a análise dos tópicos eleitos para cada ano:
cada tópico (cf. Questões in conteúdos programáticos) é introduzido pela Docente, com uma apresentação
teórica sintética que atualiza a definição, operacionalização e avaliação dos conceitos inerentes (cf. tópicos
particulares em cada ano lectivo – tópicos relativos a tarefas de desenvolvimento). Esta exposição apresenta
os autores fundamentais que fazem análise desenvolvimental relativa a cada conceito/tópico e modelos
teóricos respetivos. Num segundo momento os alunos apresentam a síntese crítica que fizeram (em grupo) a
partir das investigações/textos que escolheram (consoante os temas a tratar) – estes textos são escolhidos
pelos alunos (sob aprovação da Docente), ou são facultados pela Docente na 1ª aula. A discussão pública de
tópicos diversos e atuais revela-se muito interessante e participativa, suscitando o empenhamento dos alunos
no processo de aprendizagem. A apresentação permite ainda treinar as competências de
síntese/clareza/comunicação.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit begins with the characterization of some critical issues of the contemporary paradigm of
developmental psychology (objectives, methods and problems). After that presentation, there is the analysis of
each topic (see Questions, in syllabus): updating the definition, operationalization and evaluation of specific
developmental tasks. This presentation updates the main developmental authors essential to the approach to
each concept/topic. In a second moment, students present a critical synthesis (based in a group work) from
research/texts chosen (depending on the topics addresses) –texts are provided by the Professor. Public
discussion of various topics is very interesting and participative, promoting the involvement of students in the
learning process. These public presentations allow skill training of synthesis/communication.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Cassidy; J & P. Shaver, P. (Eds.) (2008). Handbook of attachment. Theory, research, and clinical applications.
N.Y.: Guilford Press.
Goldstein, S., & Brooks, R. S. (Eds.), (2006). Handbook of resilience in children. N. Y.: Springer.
Goswami, U. (Ed.), (2011). The Wiley-Blackwell handbook of childhood cognitive development, Wiley_Blackwell.
Killen, M., & Coplan, R. J. (Eds.), (2011). Social development in childhood & adolescence. Malden: WileyBlackwell.
Kroger, J. (2007). Identity development. Adolescence through adulthood. 2th ed.,Thousand Oaks: SAGE.
Machado, T. S. (2007). Padrões de vinculação aos pais em adolescentes e jovens adultos e adaptação à
Universidade: Revista Portuguesa de Pedagogia, 42 (3), 5-28.
McCartney, K. & Phillips, D. (Eds.), (2008). Blackwell handbook of early childhood development, M.A: Blackwell
Publi.

Mapa IX - 3º OP- Teorias e Modelos de Resolução de Problemas
6.2.1.1. Unidade curricular:
3º OP- Teorias e Modelos de Resolução de Problemas
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Cristina Ferreira de Almeida
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Definir resolução de problemas (RP)
Carac. o processo de RP nas afinidades e distâncias concetuais com outros processos
Identificar teorias da RP,com particular destaque para os modelos cognitivistas do insight e do processamento
de infor.
Discriminar met. de investigação da resolução de problemas
Aplicar modelos de resolução de problemas na avaliação e intervenção psicológica e educacional.
Explicar o desenvolvimento de comportamentos de resolução de problemas e reflectir acerca da sua
importância em termos adaptativos na organização do pensamento, tomada de decisões e complexificação
cognitiva.
Analisar a «perícia»
Resolver criativamente problemas
Confrontar RP com variáveis de personalidade e de mediação para a aprendizagem.
Aprender cooperativamente integrando conhecimentos e competências na participação em trabalho de
projecto em equipa
Protagonizar o uso de ferramentas cognitivas pela mediatização de meios tecnológicos de
informação/comunicação.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Define problem-solving (PS)
- Describe the PS process pointing out its similarities and dissimilarities from other psychological processes,
namely, cognitive and metacognitive processes.
- Identify theories of PS, specially the cognitive models of insight and information processing.
- Discriminate problem-solving research methods.
- Apply PS models to psychological and psycho-educational assessment and intervention (prescriptive and
problem-based learning models).
- Explain the development of PS behaviors and discuss its adaptive relevance in organizing internal thought
processes, decision-making and cognitive complexity.
- Analyze “skills”.
- Solve problems creatively.
- Confront PS with personality and mediation variables in order to improve learning processes.
- Learn cooperatively by developing a team project while using the appropriate skills and knowledge.
- Highlight the use of cognitive tools while employing updated information/communication technology.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos de problema e de resolução de problemas
Tipos de problemas em diferentes classificações
Resolução de problemas: dimensões e elementos de definição; afinidades e distâncias conceptuais com outros
processos psicológicos (essencialmente, cognitivos e metacognitivos)
Teorias da resolução de problemas
Insight
Modelo do processamento de informação; Modelos prescritivos de resolução de problemas
Estratégias de resolução de problemas
Estilos e aprendizagem
Modelo de aprendizagem baseada em problemas
O desenvolvimento de comportamentos de resolução de problemas e sua importância em termos adaptativos
na organização do pensamento, tomada de decisões e complexificação cognitiva
Auto-regulação da aprendizagem
A natureza da perícia
Resolução criativa de problemas
Metodologias de investigação da resolução de problemas
Resolução de problemas e serious games – relevância da abordagem em contextos sociais de educação /
formação formal e informal
6.2.1.5. Syllabus:
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The concepts of problem and of problem-solving
Types of problems in different classifications
Problem Solving: defining dimensions and elements; affinities and conceptual distances from other
psychological processes (namely, cognitive and metacognitive)
Theories of Problem Solving: Insight, Information Processing Model
Prescriptive models of problem solving
Problem solving strategies
Styles and learning
Problem-based learning Model
The development of PS behaviors and its adaptive relevance in organizing thinking, decision-making and
cognitive complexity.
Self-regulated learning
The nature of expertise
Creative problem solving
Research methodologies of problem solving
Problem Solving and serious games - relevance of the approach in social education / formal and informal
training.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A grande finalidade da unidade curricular é envolver os estudantes na sua aprendizagem, baseada em
problemas do mundo real, numa lógica de autodireção na procura e aquisição de conceitos e de processos.
Para tal, a condução do curso é feita no sentido de convidar os estudantes a confrontarem-se com cenários
complexos e autênticos, identificando termos e variáveis passíveis de definições operativas enquanto enfoque
de organização da aprendizagem.
Donde, é necessário clarificar os conceitos-chave a tratar sob um enquadramento de resolução de problemas.
Há que identificar problemas, explicitando os fenómenos que requerem explicação e reconhecer diferentes
tipos de problemas e, por conseguinte, descortinar diferentes estratégias de resolução.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The major purpose of the course is to engage students in their learning based on real-world problems in selfdirected inquiry of concepts and processes. To this end, the course is oriented to confront students with
complex and authentic scenarios, identifying terms and operational definitions of variables that can focus as
organizational learning. Hence the need to clarify the key concepts in a framework to address problem-solving.
We must identify problems, explaining the phenomena that require explanation and recognize different types of
problems and therefore uncover different coping strategies.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino: Aprendizagem cooperativa com base em estruturação de conteúdos (exposição teórica, consulta
bibliográfica, pesquisa), dinâmica de grupos, análise de documentos audiovisuais. Orientação dos projetos para
resolução de problema identificado na área de formação. Preferencialmente, os planos integram atividades
científicas em curso. Aplicações práticas, simulações, debate, … nas aulas, vertente prática.
Avaliação:
Relatório de resolução de problemas / Projecto em equipa autoregulada (80% da nota). Apresentação de
relatório final, em formato de artigo científico.
Os relatórios comportam componente de avaliação de tipo B, de revisão bibliográfica.
Ainda, avaliação individual por participação on-line em fóruns de discussão e síntese reflexiva em função de
tópicos de orientação. Da súmula de discussões e sínteses agendadas resulta 20% da nota final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching: Cooperative learning, sustained by theoretical exposition, bibliographical, research, group dynamics,
analysis of audiovisual documents. Guidance of projects to solve problems identified in the training area.
Preferably, the plans incorporate current scientific activities. Practical applications, simulations, debates, ... in
the classroom, practical form.
Rating:
Report problem solving / project team with self-regulation (80% of grade). Presentation of a final report,
research paper format.
The reports include evaluation component of type B, of literature review.
Still, individual assessment for participation in online forums and synthesis under some topics. Summary of the
discussions and results summaries scheduled 20% of the final grade.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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Esta unidade curricular pretende ser um ensaio prático de uma abordagem de instrução inovadora, centrada no
estudante e promotora de competências de autonomia, de resolução de problemas e tomada de decisões
fundamentada em conhecimentos psicológicos e de aplicação sócio-psico-pedagógica. Assim, pretende-se,
através da metodologia proposta de aprendizagem baseada em problemas, investir na concepção,
desenvolvimento e avaliação de projectos, de tal modo que a experiência desta unidade curricular
consciencialize do potencial de cada um, das necessidades de auto-formação e impulsione para a participação
activa, empreendedorismo e sustentabilidade da área de formação específica. Com finalidades de autoregulação e integração dos conhecimentos teóricos em competências práticas, as metodologias ativas
baseadas em problemas, em projetos e ainda de aprendizagem baseada em jogos pretendem elevar os
padrões à competência de resolução de problemas sistemática e adaptativa.
Ainda, o recurso a ferramentas tecnológicas na componente de aprendizagem on-line pretende dar
continuidade à presença de ensino, ativar e potenciar as presenças cognitiva e social no processo de
aprendizagem, mantendo os estudantes num registo de comunicação ativo e em sinergia com os colegas de
diferentes áreas científicas (da Psicologia, das Ciências da Educação e do Serviço Social).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course is intended to be a practical trial of an innovative approach to instruction. It is student-centered and
promotes autonomy, problem-solving and decision-making skills based on psychological knowledge and on
socio-psycho-pedagogical applications. Thus, through a problem-based learning methodology, students are to
design, develop and evaluate projects. In this way, students are expected to gain awareness of their individual
potential, their training needs and to participate more actively, to develop entrepreneurship and sustainability in
their specific scientific area.
For purposes of self-regulation and integration of theoretical knowledge in practical skills, there are active
methodologies to problem and project-based learning, and game based learning aim to raise standards of
competence in systematic and adaptive problem solving.
Still, the use of technological tools in online learning component wish to maintain the presences of teaching,
cognitive and social in the learning process, keeping students in active communication and synergy with fellows
of different scientific disciplines (Psychology, Sciences of Education and Social Service).
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Almeida, A.C. (2002). O problema dos problemas: os que se identificam, os que se descobrem e os (…)
irresolúveis… Psychologica, 30, 111-127.
Almeida, A.C.F. (2010). A resolução de problemas na encruzilhada da Psicologia: reflexão em torno da
unificação. Psychologica, 53, 5-11.
Hernández-Encuentra, E., & Sánchez-Carbonell, J. (2005). The Bologna Process and lifelong education: problembased learning. In UNESCO European Centre for Higher Education, Higher Education in Europe, 30 (1), pp.81-88.
Oon-Seng, T. (2007). Problem-based learning pedagogies: psychological processes and enhancement of
intelligences. Educational Research for Policy and Practice, 6 (2), 101-114.
Rauner, F. (2007). Conhecimento prático e competência profissional. Revista Europeia de Formação
Profissional, I, 57-71.
Wentzel, K. (2006). Developing and Nurturing Interesting and Researchable Ideas. The SAGE Handbook for
Research in Education.

Mapa IX - 3º OP- Questões Especiais de Psicologia do Desenvolvimento
6.2.1.1. Unidade curricular:
3º OP- Questões Especiais de Psicologia do Desenvolvimento
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Teresa Sousa Machado
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
----6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
----6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Alicerçando-se nos fundamentos básicos de Psicologia do Desenvolvimento (cf. disciplinas básicas de
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Psicologia do Desenvolvimento), esta unidade curricular visa estimular os alunos a adoptarem uma perspetiva
e abordagem do desenvolvimento integrada e complexa: simultaneamente desenvolvimental, sistémica e
ecológica. Pretende-se que reconheçam a necessidade de conciliar (no estudo do desenvolvimento) variáveis
do sujeito, do contexto ambiental, histórico-social e da família (enquanto mediadora).
Resultados de aprendizagem
Saber analisar, integrar e atualizar questões contemporâneas relativas ao desenvolvimento ao longo da vida;
reconhecendo particularmente a necessidade de integração de diferentes abordagens e de conceitos de
diversos domínios do desenvolvimento humano e saber recorrer a diferentes quadros teóricos de análise.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Grounded on the fundamental concepts of developmental psychology (cf. basic curricular units) this unit aims to
encourage students to adopt an integrated and dynamic complex approach of human development. It is intended
that they are able to recognize the need to conciliate (in developmental investigation) variables of the individual,
the environment, as well as of the social, historical and familiar context.
Learning outcomes
To know how to analyze, integrate and update contemporary issues in the domain of developmental psychology;
particularly, to be able to recognize the need to conciliate data from different approaches and concepts from
various domains of human development. Learn how to use different theoretical analysis frameworks.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Questão1 – Integração de conceitos fundamentais em psicologia do desenvolvimento: continuidades,
transições, pontos de viragem ao longo da vida (discussão crítica – M. Rutter).
Questão 2 – Verdadeiros e falsos debates em psicologia do desenvolvimento: inato / adquirido: a) modelo de
Shonkoff; b) temperamento; c) intervenção precoce); d) O cognitivo e o psicossocial (e.g. “teoria da mente”).
Questão 3 - Vinculação & desenvolvimento: a) Os "modelos operantes internos" versus infirmações do meio; b)
Moderadores da relação (e.g. risco ambiental); c) Vinculação nos anos escolares.
Questão 4. – Desenvolvimento operatório & “outras aquisições” cognitivas no período escolar.
Questão 5. – Desenvolvimento cognitivo e psicossocial na adolescência; a) operatório formal e desempenhos
sociais (e.g. raciocínio complexo como factor de proteção).
Questão 6 –Identidade: meio-adolescência: modelos socioculturais contemporâneos (Berzonsky) & variáveis
familiares – influências recíprocas.
6.2.1.5. Syllabus:
Question 1. Fundamental concepts in developmental psychology: Continuities, transitions and turning points (cf.
M. Rutter).
Question 2. True and false debates in developmental psychology: nature/nurture; a) Shonkoff model; b)
Temperament; c) early intervention programs; d) cognitive/emotional development ("theory of the mind").
Question 3. Attachment & development: a) "internal working models” versus environmental confrontations; b)
moderator factors of the quality of relationships (e.g. "social adversity"); Attachment in middle-childhood.
Question 4. Operational development & "other" cognitive acquisitions during the school years.
Question 5. Cognitive and psychosocial development through adolescence – a) formal reasoning as protective
variable.
Question 6. Identity: mid-adolescence: sociocultural approaches (Berzonsky) & familiar variables – reciprocal
socialization.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos desta unidade – organizados em “grandes questões” – dizem respeito (variando os tópicos
específicos em diferentes anos) às implicações das tarefas de desenvolvimento ao longo do ciclo de vida e/ou
no ajustamento versus desajustamento do sujeito às suas condições de vida. São tratados tópicos específicos
que exemplificam as implicações do desenvolvimento normativo em diferentes domínios (cognitivo,
psicossocial), analisando dados de investigações contemporâneas.
Em cada ano lectivo são escolhidos tópicos com relevância para os desafios colocados ao processo do
desenvolvimento: (exemplos): a) Efeito da instabilidade social e pobreza no desenvolvimento das crianças; b)
Importância das experiências precoces no desenvolvimento: o caso da Intervenção Precoce no risco ambiental
na infância; c) Risco/resiliência – em risco ambiental; d) Transição para “novos” ciclos de ensino: exigências
colocadas (e.g. o período do “meio-da-infância”).
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The main goals of this curricular unit – organized in “global questions” – consists in to analyzing/discussing the
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implications of the developmental tasks in behavior, in several settings (e.g., schools, social relations, welfare);
or implications on evaluation/interpretation of “behavior problems” in children and adolescents. Specific topics
– based in contemporary researches – are analyzed, exemplifying the implications of normative development in
different domains (cognitive, psychosocial).
In each academic year, relevant topics are chose according to the challenges posed to developmental process:
(e.g.) a) Effect of social instability and poverty on children’s development; b) importance of early experiences in
development: the case of Early Intervention in childhood environmental risk; c) the transition to “new” education
cycles: demands imposed (the period of “middle childhood).
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Conjuga-se a metodologia expositiva – em cada tópico a Docente faz uma síntese introdutória dos conceitos e
modelos teóricos respetivos – com a exposição, pelos alunos, de resultados de investigações contemporâneas
sobre esse tópico (diferentes grupos tratam tópicos particulares e deverão fundamentar a sua concretização
com uma investigação/texto científico relevante e atual).
Avaliação: 50% (P) + 50% (T)
A parte T. consta de exame escrito (conforme combinado na 1ª aula) + resposta a uma questão que incide na
conjugação das teses de dois autores contemporâneos, escolhidos em cada ano letivo, a partir de dois textos) ;
a componente P consta da apresentação (na aula) do tema seleccionado pelo grupo e do relatório escrito sobre
o mesmo.
Ou: Exame final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology combines lectures presented by the Professor, and a presentation by students (aiming to
show the relevance of one contemporary research on a chosen topic (different groups will do different themes
presentations).
Evaluation: 50% (P) + 50% (T)
The theoretical evaluation process includes a written exam + a written work in class (based on an integration of
theoretical approach of two authors, expressed in two texts). The practical evaluation process includes a class
presentation of a theme (selected by the students) and the corresponding written report.
(Option). Final examination
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular inicia-se com caracterização crítica do paradigma contemporâneo da psicologia do
desenvolvimento (objectivos, métodos e problemas). Segue-se a análise dos tópicos eleitos para cada ano:
cada tópico (cf. Questões in conteúdos programáticos) é introduzido pela Docente, com uma apresentação
teórica sintética que atualiza a definição, operacionalização e avaliação dos conceitos inerentes (cf. tópicos
particulares em cada ano lectivo – tópicos relativos a tarefas de desenvolvimento). Esta exposição apresenta
os autores fundamentais que fazem análise desenvolvimental relativa a cada conceito/tópico e modelos
teóricos respetivos. Num segundo momento os alunos apresentam a síntese crítica que fizeram (em grupo) a
partir das investigações/textos que escolheram (consoante os temas a tratar) – estes textos são escolhidos
pelos alunos (sob aprovação da Docente), ou são facultados pela Docente na 1ª aula. A discussão pública de
tópicos diversos e atuais revela-se muito interessante e participativa, suscitando o empenhamento dos alunos
no processo de aprendizagem. A apresentação permite ainda treinar as competências de
síntese/clareza/comunicação.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit begins with the characterization of some critical issues of the contemporary paradigm of
developmental psychology (objectives, methods and problems). After that presentation, there is the analysis of
each topic (see Questions, in syllabus): updating the definition, operationalization and evaluation of specific
developmental tasks. This presentation updates the main developmental authors essential to the approach to
each concept/topic. In a second moment, students present a critical synthesis (based in a group work) from
research/texts chosen (depending on the topics addresses) –texts are provided by the Professor. Public
discussion of various topics is very interesting and participative, promoting the involvement of students in the
learning process. These public presentations allow skill training of synthesis/communication.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Cassidy; J & P. Shaver, P. (Eds.) (2008). Handbook of attachment. Theory, research, and clinical applications.
N.Y.: Guilford Press.
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Goldstein, S., & Brooks, R. S. (Eds.), (2006). Handbook of resilience in children. N. Y.: Springer.
Goswami, U. (Ed.), (2011). The Wiley-Blackwell handbook of childhood cognitive development, Wiley_Blackwell.
Killen, M., & Coplan, R. J. (Eds.), (2011). Social development in childhood & adolescence. Malden: WileyBlackwell.
Kroger, J. (2007). Identity development. Adolescence through adulthood. 2th ed.,Thousand Oaks: SAGE.
Machado, T. S. (2007). Padrões de vinculação aos pais em adolescentes e jovens adultos e adaptação à
Universidade: Revista Portuguesa de Pedagogia, 42 (3), 5-28.
McCartney, K. & Phillips, D. (Eds.), (2008). Blackwell handbook of early childhood development, M.A: Blackwell
Publi.

Mapa IX - 3º OB- Psicologia Clinica/Saúde II/Clinical and Health Psychology II
6.2.1.1. Unidade curricular:
3º OB- Psicologia Clinica/Saúde II/Clinical and Health Psychology II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Cristina Sousa Canavarro
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria do Céu Salvador Margarida Pedroso Lima6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria do Céu Salvador Margarida Pedroso Lima
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta uc pretende oferecer um panorama geral sobre os modelos e metodologias cognitivo-comportamentais
(CC) ao longo do ciclo de vida e dar a conhecer a sua aplicação a diferentes contextos. Apresenta ainda a
aplicação dos modelos CC na promoção da saúde e intervenção na doença.
Procura promover a reflexão sobre a articulação entre modelos, metodologias de investigação e níveis de
interv. do psicólogo.
Competências a adquirir:
1.Aq. de conhecimentos básicos sobre os conceitos fundamentais dos modelos e terapias CC, sobre as suas
metodologias de investigação e sobre os resultados de eficácia dos mesmos.
2. Aq. de conhecimentos e reflexão sobre as especificidades da aplicação dos modelos e metodologias CC ao
longo do ciclo de vida.
3. Aq. de conhecimentos básicos sobre o desenvolvimento das CC na promoção da saúde e
prevenção/intervenção na doença.
4. Aquisição de conhecimentos sobre níveis e formas de intervenção do psicólogo em diferentes contextos: o
exemplo do Contexto Forense.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This CU offers a general view on the cognitive-behavioural(CB)models of the individual’s development
throughout the life cycle, as well as its application to different contexts. In addition, this unit aims to promote
discussion about the articulation of models, meth., and different levels of the psychologist’s intervention;also
focuses briefly on how CB models are applied to health promotion and disease prevention.
1.To acquire basic knowledge about fundamental concepts of CB models and therapies, about their research
methodologies and about their efficacy;
2.To acquire knowledge and the competencies to reflect about the specificities of the application of CB models
and methodologies along the life cycle.
3.To acquire basic knowledge about the development of CB interventions in the promotion of health and in the
prevention/intervention in disease.
4.To acquire knowledge about levels,ways and contexts in which a psychologist may intervene: the example of
the Forensic Context.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Modelos e terapias cognitivo-comportamentais (CC)
1.1. Fundamentos conceptuais e met.
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1.2. Resultados terapêuticos
2. Especificidades da aplicação dos modelos e met CC ao longo do ciclo de vida.
2.1.Intervenção com crianças e adolescentes
2.2. Intervenção com adultos
2.2.Intervenção com idosos
3. Introdução à aplicação das intervenções CC no campo da saúde e da doença.
3.1.Promoção da saúde e prevenção da doença: tópicos sobre modificação comportamental
3.2.Stress e doença: modelos compreensivos
3.3. Referência a contextos específicos de problemas de saúde e doença e intervenção cognitivocomportamental.
4. Níveis e formas de intervenção do psicólogo em diferentes contextos: o exemplo do Contexto Forense
4.1.O desenvolvimento da psicologia forense e os diferentes níveis de estudo e intervenção do psicólogo
forense
4.2. Génese do comportamento anti-social: modelos explicativos
4.3. Prevenção e terapêutica do comportamento anti-social: ex. de programas de intervenção.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Cognitive-behaviour (CB) models and therapies
1.1. Conceptual and methodological foundations
1.2. Therapeutic results
2. Specificities of the application of CB models and methodologies along the life cycle.
2.1. Special issues/challenges in the intervention with children and adolescents.
2.2. Special issues/challenges in the intervention with adults
2.2. Special issues/challenges in the intervention with the elderly.
3. Introduction to the application of CB interventions in the area of health and disease.
3.1. Health promotion and disease prevention: topics about behavioural modification.
3.2. Stress and disease: comprehensive models
3.3. Examples of specific contexts of health problems and disease and cognitive-behavioural interventions.
4. Levels and ways of intervention for a psychologist in several contexts: the example of the Forensic Context
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tendo em conta que o objectivo principal desta uc é oferecer uma perspectiva global sobre os modelos e
terapias CC ao longo do ciclo de vida, bem como a sua aplicação a diferentes contextos. Os conteúdos
programáticos surgem encadeados numa sequência coerente com os objectivos traçados. Num 1º momento
dá-se a conhecer os princípios básicos do modelo CC e os resultados terapêuticos obtidos, chamando a
atenção para a articulação entre investigação, teoria e protocolos terapêuticos. Foca-se, em seguida, as
especificidades do modelo CC e das suas metodologias de intervenção em três etapas do ciclo de vida.
No ponto 3 do programa,são referidos exemplos concretos (ex.: campanhas de rastreio de cancro), sendo
sempre analisados os modelos que lhes estão subjacentes e as investigações que suportam a sua eficácia.
São também referidas situações específicas de doença (e.g. cancro, diabetes…) e as guidelines de intervenção.
O contexto forense serve de base para dar outra aplicação dos modelo CC.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering that the main objective of this curricular unit is to provide a global perspective on the CB models
and therapies along the life cycle, and its application to different contexts, the syllabus are connected in a
sequence consistent with the goals. In the 1st moment students know the basics of the CB model and the
therapeutic results obtained, drawing their attention to the linkages between research, theory and treatment
protocols. Then, there is a focus on the specifics of the CB model and its methods of intervention in three stages
of the life cycle.
In Section 3 of the program, specific examples are reported (ex.: cancer screening campaigns), being always
analyzed the models that underlie them and research supporting its effectiveness. Moreover, there specific
situations of disease are also referred to (ex.: cancer, diabetes ...) and the guidelines for intervention. The
forensic context serves as a base for another application of the CB model.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método expositivo, apoiado pelo recurso a pp, constitui a base metodológica de ensino.No entanto,o pedido de
participação (via interrogação ou pedido de comentário aos alunos) acompanha a maioria dos momentos de
cariz mais expositivo.Com excepção do ponto 1 dos conteúdos programáticos, no contexto das restantes
rúbricas temáticas são realizadas frequentes apresentações de ex./casos clínicos que ilustram os conteúdos
ministrados. É também utilizado como recurso pequenos vídeos ilustrativos de situações clínicas ou são
convidados prof.para expor a sua experiência clínica, em relação a um tópico particular. Estas situações são
alvo de debate guiado, com referência aos conteúdos ministrados.
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A classificação final na uc é obtida através de Exame Final
Avaliação contínua, constituída por:
- Avaliação individual em sala de aula (20%)
- Trabalho de grupo, de pesquisa e aplicação de conhecimentos, através de Ficha Guia com base num caso
clínico (30%)
- Avaliação ind em sala de aula: (50 %)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, supported by the use of power points, are the main educational method for this unit. However, the
request for participation (through direct questions or request for students’ comments) always accompanies the
expository lessons. With the exception of point 1 of the syllabus, in the context of other program contents, there
will be the presentation of examples / clinical cases that illustrate the issue taught.
Moreover, short videos illustrating medical circumstances are also used as resource, or professionals are
invited to reveal their clinical experience, in relation to a particular topic. These situations are then guided and
discussed, with refere
Assessment:
The uc final classification is obtained through a Final Exam
OR
Continuous assessment, consisting of:
- Individual assessment in the classroom (20%)
- Group work, research and application of knowledge through a “Guiding Worksheet” based on a clinical case
(30%)
- Individual assessment in the classroom (50%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A adoção de uma metodologia mais expositiva como base metodológica de ensino, para além de estar
relacionada com constrangimentos relativos ao número de alunos, permite atingir o objectivo da transmissão
de um enquadramento conceptual relativo aos tópicos temáticos. No entanto a interlocução constante com os
alunos, permite promover a reflexão e desafiar o espírito crítico relativo à articulação entre modelos,
metodologias de investigação e níveis de intervenção do psicólogo. A utilização de exemplos e situações
clínicas concretas e o relato de profissionais permite perspectivar a aplicação diversa dos princípios e modelos
CC. A sua análise através de debate guiado, permite chamar a atenção para a importância da articulação entre
aplicação/intervenção, metodologias de investigação e modelos teóricos.
A avaliação realizada através de uma prova escrita final permite estimar de uma forma eficaz os
conhecimentos adquiridos sobre os conhecimentos teóricos transmitidos. A avaliação feita através de uma
ficha/trabalho em grupo, composta por diversas tarefas a propósito de um caso clínico, permite avaliar a
capacidade de aplicação dos conhecimentos ministrados, assim como a apreensão da relação existente entre
modelos, metodologias de investigação e níveis de intervenção do psicólogo.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The adoption of a more expository approach as a methodological basis of education, besides resulting from the
number of students, enables the achievement of the objective related to the transmission of a conceptual
framework on the thematic topics. However, the constant dialogue with the students, allows the encouragement
of reflection and the challenge towards critical thinking related to the articulation between models, research
methodologies and levels of intervention of the psychologist. The use of clinical examples and concrete
situations and the examples of professionals, allows the understanding of the different applications of CB
principles and models. Its analysis through guided discussion, enables a focus on the importance of
coordination between application / intervention, research methodologies and theoretical models.
The assessment carried out in a final written test allows estimating effectively the knowledge acquired about
the theoretical knowledge taught. The evaluation done through a worksheet/ group work, composed of various
tasks with regards to a selected case, allows assessing the ability to apply the knowledge acquired, as well as
students’ understanding of the relation between models, research methodologies and levels of intervention of
the psychologist.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
D. Cicchetti, D. Cohen (Eds.) (2006). Developmental Psychopathology: Risk, disorder and adaptation . New
Jersey: John, Wiley & Sons.
K. Dobson (Ed.) (2001). Handboock of cognitive behaviour therapies. New York: Guilford Press.
Marks, D. (2005). Health psychology: Theory, research and practice. New York: sage Publications.
P. Graham (Ed.) (2005, 2ªEd). Cognitive Behaviour Therapy for Children and Families. Cambridge: Cambridge
University Press.
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Stoff, D. M., Breiling, J., & Maser, J. D. (1997). Handbook of antisocial behavior. NY: Wiley & Sons
W. O’Donohue, J.E. Fisher & S.C. Hayes (Eds.) (2003). Cognitive Behavior Therapy: Applying Empirically
Supported Techniques in Your Practice. New Jersey: Wiley.
Westbrook, D. Kennerley, H. & Kirk, J. (2010, 3ªed). An introduction to cognitive behaviour therapy: Skills and
applications. Los Angeles: Sage
White, C.A. (2001). Cognitive behavior therapy for chronic medical problems. Chichester: Wiley.

Mapa IX - 3º OB- Psicologia das Organizações II/Organizational Psychology II
6.2.1.1. Unidade curricular:
3º OB- Psicologia das Organizações II/Organizational Psychology II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Teresa Manuela Marques Santos Rebelo - 19h 45m (T) 19h 45m (PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Introduzir temas nucleares da Gestão de RH, proporcionando um primeiro contacto com as suas áreas- chave.
Fazem parte do programa cinco das suas áreas fundamentais (Análise de Funções, Recrutamento, Selecção,
Acolhimento e Integração de Pessoas, Avaliação de Desempenho, Gestão de Carreiras, Sistemas de
Recompensas e de Retribuições). Cada uma destas áreas é desenvolvida de forma a dotar o estudante de
conhecimentos básicos sobre ela, desde a sua definição, etapas processuais, métodos e técnicas de as
implementar, resultados esperados e sua contextualização e interdependência numa lógica de gestão integrada
de recursos humanos. É também enfatizada a especificidade e a mais-valia da intervenção do psicólogo das
organizações em cada uma das áreas.
Resultados de aprendizagem
Conhecer e reconhecer a especificidade da intervenção do psicólogo do trabalho e das organizações na Gestão
de Recursos Humanos;
Ter adquirido alguns conhecimentos básicos de Gestão de Recursos Humanos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Introduction to some of the main themes of Human Resources Management, allowing a first contact with its key
areas.
There are five key areas in this program (Functions Analysis, Recruitment, Selection, Welcoming and
Integrating People, Performance Evaluation, Career Management Systems, Compensation and Rewards). Each
of these areas is designed to provide the student with basic knowledge about it, since its definition, procedural
steps, methods and techniques to implement them, expected results and their context and interdependence with
reference to an integrated management of human resources. It also emphasized the uniqueness and added
value of the psychologist’s intervention in the organizations in each key area.

Learning outcomes
. Recognize the specificity of the role of the work and organizations psychologist within the scope of Human
Resource Management;
. Acquire some basic knowledge of Human Resource Management.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução aos Métodos e Técnicas de Gestão de Recursos Humanos
1. Análise de Funções
2. Recrutamento, Selecção, Acolhimento e Integração de Pessoas
3. Avaliação de Desempenho
4. Gestão de Carreiras
5. Sistemas de Recompensas e de Retribuições
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6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to the Methods and Techniques of Human Resource Management
1. Job analysis
2. Recruitment, Selection, and Staff Socialization Process
3. Performance Assessment
4. Careers Management
5. Compensation and Retribution Systems
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tendo em conta que a finalidade desta unidade curricular é proporcionar um primeiro contacto com áreas –
chave da gestão de recursos humanos, fazem parte do programa cinco das suas áreas fundamentais. Cada
uma destas cinco áreas é desenvolvida de forma a dotar o estudante de conhecimentos básicos sobre ela,
desde a sua definição, etapas processuais, métodos e técnicas de as implementar, resultados esperados e sua
contextualização e interdependência numa lógica de gestão integrada de recursos humanos. É também
enfatizada a especificidade e a mais-valia da intervenção do psicólogo das organizações em cada uma das
áreas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Given the fact that the purpose of this curricular unit is to provide a first contact with key areas to human
resources management, the program includes five of the most important key areas. Each of these five areas is
designed to provide students with basic knowledge about it, since its definition, procedural steps, methods and
techniques to implement them, expected results and their context and interdependence with reference to an
integrated management of human resources. It also emphasized the uniqueness and added value of the
psychologist’s intervention in the organizations in each key area.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas de natureza expositiva, mas que apelam à participação dos estudantes.
Aulas práticas direccionadas para a operacionalização dos conceitos teóricos abordados, por intermédio de
exercícios individuais e/ou de grupo e, ainda, estudos de caso e visionamento de vídeos.
Avaliação: trabalho de grupo -50% + exame - 50%
Ou exame final 6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures that strive to get students involved, case studies, videos, practical exercises.
Evaluation: written examination (50%) + one group assignment (50%)
Or: final exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tendo em conta que a finalidade desta unidade curricular é proporcionar um primeiro contacto com áreas –
chave da gestão de recursos humanos, nas aulas teóricas são introduzidos e desenvolvidos os temas em
termos de quadro teóricos e metodológicos de referência. Apesar de maioritariamente expositivas, é
incentivada a participação do aluno, através de questões, de forma a proporcionar também um pequeno
espaço activo de debate e reflexão em cada aula. Nas aulas práticas, procura-se concretizar/operacionalizar os
temas desenvolvidos nas aulas teóricas, através de estudos de caso, de exercícios práticos, de visionamento
de pequenos vídeos e de debates em pequenos grupos e grandes grupos. Estas metodologias de ensino visam
não só facilitar a apreensão do conhecimento pelos estudantes mas também possibilitar uma aproximação à
prática da gestão de recursos humanos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Given the fact that the purpose of this curricular unit is to provide a first contact with key areas to human
resources management, during classes there is an introduction and development of these issues in terms of
theoretical and methodological frames of reference. Although largely expository, student participation through
questions is encouraged, so as to provide an active moment for debate and reflection on each lesson. In
practical classes, we seek to achieve/operationalize the themes developed in the lectures through case studies,
practical exercises, viewing of short videos and discussions in small groups and large groups. These teaching
methods aim not only to facilitate the acquisition of knowledge by students but also provide an approach to the
practice of human resource management.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
Caetano, A. (2008). Avaliação de desempenho. O essencial que avaliadores e avaliados precisam de saber (2ª
ed.). Lisboa: Livros Horizonte.
Gomes, J.F., Cunha, M.P., Rego, A., Cunha, R., Cabral-Cardoso, C., & Marques, C. A. (2008). Manual de gestão de
pessoas e do capital humano. Lisboa: Edições Sílabo.
Rodrigues, N. & Rebelo, T. (2011), Recrutamento e Selecção de Pessoas: Conceitos Chave, Abordagens e
Procedimentos. In A. D. Gomes (Ed.), Psicologia das Organizações, do Trabalho e dos Recursos Humanos (pp.
441-480). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
Sackett, P. R. & Laczo, R. M. (2003). Job and work analysis. In W.C. Borman, D. R. Ilgen, and R.J. Klimoski (Eds.)
Comprehensive Handbook of Psychology, Vol 12: Industrial and Organizational Psychology. New York: John
Wiley & Sons.
Sousa, M., Duarte, T., Sanches, P., & Gomes, J. (2006). Gestão de recursos humanos – métodos e práticas (5ª
ed.). Lisboa: Lidel-Edições Técnicas.

Mapa IX - 4º Instrumentos de Avaliação e Relatórios Psicológicos
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º Instrumentos de Avaliação e Relatórios Psicológicos
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Manuel Rodrigues Simões - 82h 31h 30m (T) ; 31h 30m (PL); 19h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria João Rama Seabra Santos <seabramj@fpce.uc.pt> [12h30m; 5 aulas]
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria João Rama Seabra Santos <seabramj@fpce.uc.pt> [12h30m; 5 aulas]

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos: 1. Usar de modo rigoroso os instrumentos de avaliação neuropsicológica examinando diferentes
funções neurognitivas. 2. Articular a informação obtida a partir dos instrumentos de avaliação neuropsicológica
tendo em vista a elaboração de um Relatório Psicológico. 3. Conhecer princípios e técnicas de reabilitação
neuropsicológica.
Competências: 1. Conhecer alguns dos principais testes neuropsicológicos necessários ao exercício
profissional da Psicologia, incluindo as suas potencialidades e limites.
2. Demonstrar competência na administração, cotação e interpretação dos resultados nos testes.
3. Demonstrar capacidade para articular e comunicar informação obtida a partir da entrevista, história clínica e
resultados nos testes no contexto da elaboração de um relatório neuropsicológico.
4. Compreender a complexidade do trabalho de avaliação e reabilitação neuropsicológicas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: 1. To use in a rigorous way neuropsychological assessment instruments (concerning the most
important neurocognitive functions). 2. To articulate the information gathered by neuropsychological
assessment tools in order to write a psychological report. 3. To know neuropsychological rehabilitation
principles and techniques.
Competences: 1. To know some of the main neuropsychological assessment tests necessary for Psychology
professional practice, including strengths and weaknesses.
2. To be competent in test administration, scoring and interpretation.
3. To be able to articulate and communicate the information obtained (from interview, clinical history and the
tests) to write neuropsychological case reports.
4. To understand the complexity of the neuropsychological assessment and rehabilitation work.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
. Avaliação Neuropsicológica. Biblioteca básica (livros, publicações periódicas, editoras de testes), história,
princípios, utilizações.
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2. Entrevista e história clínica.
3. Testes Neuropsicológicos: administração, cotação, interpretação.
4. Testes Neuropsicológicos e domínios de avaliação: Memória, Atenção, Funções Executivas, Linguagem,
Motricidade, Lateralidade, Orientação.
5. Bateria de Avaliação Neuropsicológica de Coimbra (BANC) no exame de diferentes condições clínicas e
educativas (Epilepsia, PHDA, TCE).
6. Relatório neuropsicológico.
7. Questões especiais em Avaliação Neuropsicológica: Neuropsicologia pediátrica e forense.
8. Reabilitação em Neuropsicologia.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Neuropsychological Assessment: Basic Library (books, periodicals, publishers of tests), history, principles,
uses.
2. Interview and clinical history.
3. Neuropsychological Tests: administration, scoring and interpretation.
4. Neuropsychological Tests and assessment domains: Memory, Attention, Executive Functions, Language,
Motor skills, Laterality, Orientation.
5. Neuropsychological Assessment Battery of Coimbra in the examination of different clinical and educational
conditions (epilepsy, ADHD, TBI).
6. Neuropsychological report.
7. Special issues in neuropsychological assessment: pediatric and forensic neuropsychology.
8. Neuropsychological rehabilitation
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa enuncia princípios da avaliação e reabilitação neuropsicológicas, apresenta alguns dos testes
neuropsicológicos mais importantes por domínios de avaliação e faculta conhecimento e competências
práticas de administração, cotação e interpretação de testes neuropsicológicos necessários à elaboração de
um relatório (trabalho prático individual), tendo como objectivo o uso de modo rigoroso os instrumentos de
avaliação neuropsicológica examinando diferentes funções neurognitivas, no contexto da elaboração de um
relatório neuropsicológico e os princípios e técnicas de reabilitação neuropsicológica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus provides assessment and rehabilitation principles, presenting some of the most important
neuropsychological tests by assessment domains, as well as knowledge and practical skills necessary to
make use of neuropsychological test administration, scoring, interpretation and report writing (Individual
practical assignment).
The focus is on the use of different neuropsychological assessment instruments (by functions) in the context of
neuropsychological report and the neuropsychological rehabilitation principles and techniques.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo; diapositivos; material de testing; treino com materiais de testing; avaliação de protocolos;
sumários desenvolvidos; bibliografia (livros, capítulos, artigos, outros textos, slides apresentados nas aulas).
Os materiais de testing encontram-se na Testoteca ou no Gabinete de Apoio à Investigação e Docência.
Avaliação dos alunos: 1. Exame escrito (teórico): 10 valores (Questões de Escolha múltipla, completamento,
curto e médio desenvolvimento). 2. Trabalho prático individual: 10 valores. 3. Exame final englobando a
totalidade da matéria leccionada.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, slides, testing material, training with testing materials, evaluation of protocols, developed summaries,
bibliography (books, chapters, articles, other texts, slides presented in class). The testing materials can be
found in the file of the unit and on the restricted file (Support Office for Teaching and Research and/or Testing
Service).
Student assessment: 1. Written exam: 10 marks (Multiple Choice Questions, completion, short and medium
development). 2. Individual practical assignment (case report): 10 marks. 3. Final examination (all program
contents).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Metodologia de ensino diversificada (exposição, análise de materiais de testing, treino com materiais). A
exposição de matéria centrada nos instrumentos apresentados e nos relatórios por um lado, e o trabalho
prático monitorizado ao longo do semestre, que inclui o uso supervisionado de técnicas e instrumentos de
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

169/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

avaliação (administração, cotação e interpretação) e a integração da informação obtida no relatório psicológico
por outro, pretendem assegurar a articulação entre metodologias de ensino e objetivos da UC.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Diversified teaching methodologies (lectures, testing materials analysis, and training with tests).
Lectures concerning instruments and psychological reports and the practical work with supervision (including
test administration, scoring and interpretation) and the integration of data in psychological report, pretends to
assure the articulation/coherence between teaching methodologies and the curricular unit's objectives.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Harwood, T. M., Beutler, L. E., & Groth-Marnat, G. (Eds.) (2011). Integrative assessment of adult personality (3rd
ed.). New York: Guilford Press.
Haynes, S. N., Smith, G. T., & Hunsley, J. D. (2011). Scientific foundations of clinical assessment. London:
Routledge.
Maruish, M. E. (Ed.) (2004). The use of psychological testing for treatment planning and outcomes assessment
(3rd ed.) (Vol. I-III). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Ownby, R. L. (2007). Psychological reports: A guide to report writing in psychology (4rd ed.). New York: Wiley.
Zuckerman, E. L. (2010). Clinician’s thesaurus: The guide to conducting interviews and writing psychological
reports (7th ed.). New York: Guilford.
Séries: Provas Psicológicas em Portugal (1995, APPORT); Testes e Provas Psicológicas em Portugal (1999;
APPORT); Avaliação Psicológica: Instrumentos validados para a população portuguesa (Vol. I/2003; Vol. II/2004;
Vol.III/2007; Quarteto); Contextos e Instrumentos de Avaliação Psicológica (Vol. I, 2011; Almedina).

Mapa IX - 4º ClinSaud/ICC-Terapias Cognitivo-Comportamentais nos Distúrbios Alimentares
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaud/ICC-Terapias Cognitivo-Comportamentais nos Distúrbios Alimentares
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Pinto Gouveia 6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Cláudia Rute Carlos Ferreira - 19h 45 (T) 19h 45m (PL)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Cláudia Rute Carlos Ferreira - 19h 45 (T) 19h 45m (PL)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objectivos da unidade curricular são: (1) contribuir para um conhecimento mais aprofundado das
Perturbações Alimentares, no que diz respeito à sua caracterização clínica, classificação e diagnóstico; (2) dar
a conhecer uma leitura cognitivo-comportamental destas perturbações e (3) desenvolver competências de
avaliação, diagnóstico e, ainda, para de conceptualização de casos clínicos e a delineação de estratégias de
intervenção clínica nestas perturbações.
No plano de competências teóricas:
1. Conhecimento dos quadros clínicos de Perturbações do Comportamento Alimentar;
2. Promover a reflexão sobre questões de diagnóstico associadas;
3. Conhecimento dos modelos cognitivo-comportamentais para a compreensão e intervenção;
4. Conhecimento de novas abordagens baseadas nos Modelos de 3ª geração;
No plano de competências práticas:
Desenvolvimento e treino de competências de avaliação clínica, de formulação cognitivo-comportamental e de
intervenção terapêutica.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objectives of the curricular unit are: (1) to contribute for a better understanding of eating disorder
psychopathology, namely clinical features, classification and diagnosis; (2) to inform about cognitive-behavioral
models; and (3) to develop skills on clinical assessment, diagnosis, case conceptualization and intervention
strategies.
Theoretical skills:
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1. To know clinical features, and diagnostic criterion of eating disorders;
2. To promote reflection about the diagnostic issues in eating disorders;
3. To know the theoretical assumptions underlying the cognitive-behavioural model to understand and treat
body image disturbance and eating disorders;
4. To know the specific cognitive-behavioural theoretical developments in order to successfully conceptualize
and design a treatment program for these cases;
Practical skills:
Developing and training clinical skills for assessment, clinical formulation and for different interventions
strategies and procedures in eating disorders;
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
As Perturbações do Comportamento Alimentar:
1. Classificação e diagnóstico: Características psicopatológicas e clínicas; critérios e questões associadas ao
diagnóstico; a abordagem do DSM-V e a abordagem transdiagnóstica.
3. Epidemiologia: A incidência e a prevalência da anorexia nervosa, bulimia e de perturbação alimentar sem
outra especificação.
4. Avaliação clínica dos distúrbios associados à imagem corporal e ao comportamento alimentar; Medidas,
metodologia , implementação e adequabilidade dos diferentes instrumentos de avaliação.
5. Modelo cognitivo-comportamental: Factores etiológicos e desenvolvimentais (predisponentes, precipitantes
e de manutenção da perturbação);
6. Programas de intervenção cognitivo-comportamental ;
7. A conceptualização das Perturbações do Comportamento Alimentar baseada no modelo evolucionário e na
Teoria das Mentalidades Sociais.
8. Novas intervenções terapêuticas na psicopatologia alimentar: Princípios e programas.
6.2.1.5. Syllabus:
Eating disorders:
1. Classification and diagnosis: Psychopathological and clinical features; diagnostic issues; eating disorders in
the DSM-V and the transdiagnostic approach.
3. Epidemiology: The incidence and prevalence of anorexia nervosa, bulimia nervosa and eating disorder not
otherwise specified;
4. Assessment of body image disturbance and eating disorder psychopathology: Measures, methodology, and
implementation.
5. A cognitive-behavioural approach to eating disorders;
6. Cognitive behaviour therapy for eating disorders
7. Evolutionary approaches to eating psychopathology;
8. Evolutionary psychotherapy: Principles and outline.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Para alcançar os objectivos propostos, a primeira parte do programa incide sobre os principais aspectos que
caracterizam as perturbações do comportamento alimentar, tais com, aspectos clínicos, características
psicopatológicas e clínicas associadas a estes casos, e questões de diagnóstico. Na abordagem teórica para a
leitura destas perturbações será dada ênfase às Terapia Cognitivo-comportamentais para as Perturbações do
Comportamento Alimentar, as quais se têm destacado pelos significativos desenvolvimentos conceptuais e
pela eficácia das aplicações psicoterapêuticas que têm gerado. Os casos clínicos apresentados e estudados
na segunda parte do programa permitem aos alunos um conhecimento mais detalhado das abordagens
conceptuais, assim como o treino (nas aulas práticas) na elaboração do diagnóstico e na formulação com vista
à planificação de estratégias de intervenção pertinentes.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In order to achieve the proposed goals, the first part of the syllabus includes the main aspects of eating
psychopathology and theoretical models to understand the eating disorders. Special emphasis is given to
cognitive-behavioral models, which have a large field of clinical evidence based applications and a great number
of theoretical developments over the last decades.
Eating disorders studied on the second part will allow a detailed knowledge about cognitive case
conceptualization. At the same time, these contents will allow training on the diagnosis and development of case
formulations in practical classes.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas recorrer-se-á ao método expositivo, com frequentes apresentações de exemplos/casos
clínicos que ilustrem aspectos estudados. Nas aulas práticas serão apresentados diversos exemplos clínicos,
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com recurso frequente ao modelamento das competências de avaliação clínica e a exercícios de simulação
(role-play). A articulação entre as aulas teóricas e práticas permitirá uma aproximação à realidade clínica
cognitivo-comportamental, treinando os alunos em competências de avaliação em contexto clínico, elaboração
de histórias clínicas, formulações cognitivo-comportamentais e na aplicação de diferentes estratégias de
intervenção.
A avaliação a esta disciplina será feita através de duas provas distintas: (1) teste escrito final sobre todo o
programa das aulas teóricas e práticas (para 17 valores) e (2) um trabalho de grupo (para 3 valores);ou por uma
prova escrita global avaliada para 20 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the theoretical classes, the preferred method is lectures accompanied by clinical cases reports. In practical
classes, several clinical cases will be presented which will allow students to train their clinical evaluation
competencies. Role-play activities with discussions will be often used. The articulation between theoretical and
practical classes allows students to get an accurate idea of the cognitive-behavioral interventions in bodyimage and eating problems, developing assessment skills, clinical reports practice, case formulation examples
and intervention programs training.
Evaluation is based on two items: (1) a final written test on the syllabus of the theoretical and practical classes
(17 marks) and (2) a group assignment (3 marks);or a global written test for 20 marks;
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O recurso ao método expositivo está ligado à natureza dos conteúdos das aulas teóricas e à complexidade dos
mesmos. É adequado não apenas para a exposição de modelos, quadros conceptuais, resultados de estudos,
mas também para suscitar espírito crítico e de reflexão nos alunos.
As aulas práticas, pela natureza das mesmas, recorrem maioritariamente à participação dos alunos e
simulação de casos clínicos. O confronto com a prática da avaliação para diagnóstico e para conceptualização
de caso é fundamental no refinamento das competências relacionais e de avaliação com base no modelo
cognitivo-comportamental.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of lectures in theoretical classes results from the nature and complexity of the syllabus contents. It is
the best option not only for explaining theoretical models and conceptual issues but also to expose outcomes
from research. It is regularly used to promote reflection and critical reasoning in debates with the students.
Simulations and role-playing are major resources in practical classes and students are frequently asked to
participate and discuss alternative strategies to approach clinical assessment and intervention. Experiencing
“real cases” is fundamental to promote de development of clinical skills at several levels: assessment and
diagnose, case conceptualization, and relationship skills.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Cooper, Z., & Shafran, R. (2008). Cognitive behaviour therapy for eating disorders. Behavioural and Cognitive
Psychotherapy, 36(6), 713-722. doi:10.1017/S1352465808004736
Fairburn, C. G. (2008). Cognitive behavior therapy and eating disorders. New York: Guilford Press.
Ferreira, C. (2003). Anorexia nervosa – A expressão visível do invisível: Contributos para a avaliação de
atitudes e comportamentos em relação ao peso e à imagem corporal (Dissertação de Mestrado não publicada).
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.
Garner, D. M., & Bemis, K. M. (1982). A cognitive-behavioral approach to anorexia nervosa. Cognitive Therapy
and Research, 6(2), 123–150. doi:10.1007/BF01183887
Goss, K., & Gilbert, P. (2002). Eating disorders, shame and pride: A cognitive-behavioural functional analysis. In
P. Gilbert & J. Miles (Eds.), Body shame: Conceptualisation, research and treatment (pp. 219–255). New York:
Brunner Routledge.

Mapa IX - 4º ClinSaud/ICC- Psicopatologia Cognitivo-Desenvolvimental - OP
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaud/ICC- Psicopatologia Cognitivo-Desenvolvimental - OP
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Cristina Cruz Sousa Portocarrero Canavarro -
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Helena Teresa da Cruz Moreira
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Helena Teresa da Cruz Moreira
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo fundamental desta uc é promover a aquisição de conhecimentos e a reflexão sobre os padrões de
(in)adaptação longo do ciclo de vida, incluindo os factores, mecanismos e contextos que protegem os
indivíduos da psicopatologia e aqueles que aumentam a vulnerabilidade às crises emocionais e psicopatologia.
São ainda objectivos desta uc dar a conhecer as aplicações e implicações desta concepção do ponto de vista
da investigação, prevenção e intervenção clínica
Competências:
(1) Valorizar uma perspectiva desenvolvimental sobre as origens, natureza e evolução da psicopatologia;
(2) Compreender a multiplicidade de trajectórias de desenvolvimento (in)adapativo, assim como as
continuidades e descontinuidades entre o normal e o patológico;
(3) Valorizar a investigação como processo de construção de conhecimento sobre a Psicopatologia do
Desenvolvimento;
(4) Reflectir sobre as implicações e aplicações da Psicopatologia do Desenvolvimento para a investigação e
prática clínica.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main obj of this curricular unit is to emphasize the need to reflect upon the patterns of (in)adaptation
throughout the life span. These patterns include not only factors, mechanisms and contexts which are
protective, but also those which can increase individuals’ vulnerability to emotional crises and
psychopathology. In addition, this unit focuses on the aforementioned framework’s applications and implications
to research, prevention, and clinical intervention
Learning outcomes
(1)To address a developmental perspective concerning the origins, nature, and evaluation of psychopathology;
(2)To understand the multiplicity of adaptive and non-adaptive developmental trajectories as well as the
continuity and non-continuity between the normal and the pathological;
(3)To value the research as a process of building knowledge within Developmental Psychopathology;
(4)To reflect on the implications and applications of Developmental Psychopathology for research and clinical
practice
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Perspectiva histórica sobre a Psicopatologia do Desenvolvimento (PD) (1. Contexto de emergência da
disciplina; 2. Principais referências (internacionais e nacionais) de obras e de autores; 3. A Psicopatologia do
Desenvolvimento como disciplina científica. Focos e domínios; conceitos-chave e questões de fundo desta
área do conhecimento).
II. Linhas orientadoras da Psicopatologia do Desenvolvimento (1. Perspectiva organizacional do
desenvolvimento; 2. Adaptação e Incompetência; 3. O paradigma da diversidade de trajectórias individuais; 4.
Resiliência, risco e protecção).
III. Relações, Cognições, Desenvolvimento e Psicopatologia (1. Perspectiva desenvolvimental sobre as
relações: a Teoria da Vinculação; 2. Desenvolvimento normativo da vinculação: A vinculação durante a
infância; 3. Desenvolvimento normativo da vinculação: A vinculação durante a adolescência e idade adulta).
lV. Implicações da Psicopatologia do Desenvolvimento para a investigação e a prática clínica.
6.2.1.5. Syllabus:
Historical Perspective of Developmental Psychopathology (1. Context of origin; 2. Principal references: Works
and authors; 3. The Developmental Psychopathology as a scientific subject)
II. Developmental Psychopathology guidelines (1. An organizational perspective of human development; 2.
Adaptation and Incompetence in the context of human development; 3. The paradigm of diversity in regards to
developmental trajectories; Resilience, risk and protection).
III. Relationships, Cognitions, Development, and Psychopathology (1. Developmental perspective on
relationships: The Attachment Theory; 2. Normative development of attachment: Attachment in infancy; 3.
Normative development of attachment: Attachment in adulthood).
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IV. Implications of Developmental Psychopathology for research and clinical practice
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O obj. 1 desta uc é transversal a todos os conteúdos programáticos leccionados. Em articulação com o ponto
anterior, a uc tem também como obj. a compreensão das múltiplas trajectórias de des. e das continuidades e
descontinuidades entre trajectórias normais e desviantes. Este objectivo, embora igualmente transversal, está
especialmente relacionado com o Ponto II dos conteúdos. O terceiro objectivo, relacionado com a compreensão
da importância das relações nas trajectórias indiv., é alcançado através do Ponto III dos conteúdos. Deste
modo, é dado especial destaque às relações de vinculação ao longo do ciclo de vida. Ao longo de todos os
conteúdos programáticos procura-se que os alunos compreendam o papel da investigação enquanto processo
de construção do conhecimento sobre a PD (quarto objectivo). O quarto objectivo é concretizado no último
conteúdo desta uc, mostrando o contributo da PD c para o desenvolvimento de investigação e para a
intervenção clínica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1) Lectures
2) Preparation of worksheets inside and outside the classroom, individually and in groups
3) Viewing of short films and group discussion
4) Presentation of a research project developed and implemented according to the principles of developmental
psychopathology (invited researcher and group discussion)
5) Presentation of an example of an application of developmental psychopathology to clinical practice (an invited
psychologist exposes his clinical work and how it articulates with the principles of unit; class debate)
Evaluation:
Students can choose to be evaluated by a final exam (20m) or by continuous assessment, through 3 different
essays:
1Individual written test, in classroom (7.5);
2) Individual practical assignment, outside the classroom, (5)
3) Group assignment, outside the classroom (7.5)
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1) Expositivo
2) Elaboração de fichas dentro e fora da sala de aula, individualmente e em grupo
3) Visionamento de filmes e debate em grupo.
4) Apresentação de um projecto de investigação desenvolvido de acordo com os princípios da Psicopatologia
do Desenvolvimento (investigador convidado e debate)
5) Apresentação de um exemplo de aplicação da Psicopatologia do Desenvolvimento à prática clínica (um
psicólogo convidado expõe o seu trabalho clínico e a forma como este se articula com os princípios da
disciplina)
Métodos de Avaliação
O aluno pode optar por avaliação final (Exame- 20v) ou periódica, realizada através de três provas distintas:
1) Teste Individual, em sala de aula (7.5v)
2) Trabalho individual, fora da sala de aula, (cotação-5 valores)
3) Trabalho de Grupo, a realizar ao longo do semestre, fora da sala de aula, com apresentação final oral em sala
de aula (7.5v)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
1) Lectures
2) Preparation of worksheets inside and outside the classroom, individually and in groups
3) Viewing of short films and group discussion
4) Presentation of a research project developed and implemented according to the principles of developmental
psychopathology (invited researcher and group discussion)
5) Presentation of an example of an application of developmental psychopathology to clinical practice (an invited
psychologist exposes his clinical work and how it articulates with the principles of unit; class debate)
Evaluation:
Students can choose to be evaluated by a final exam (20m) or by continuous assessment, through 3 different
essays:
1Individual written test, in classroom (7.5);
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2) Individual practical assignment, outside the classroom, (5)
3) Group assignment, outside the classroom (7.5)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O mét expositivo é transversal a todos os objectivos, permitindo apresentar os conteúdos programáticos de
forma clara, detalhada, mas sucinta.
O visionamento de filmes breves(5-10 minutos) permite complementar a exposição dos conteúdos, enfatizando
determinados aspectos que se pretendem realçar. Os filmes e o debate guiado que se gera após o
visionamento dos mesmos têm como objectivo levar os alunos a compreenderem a perspectiva
desenvolvimental subjacente aos estudo da psicopatologia (primeiro objectivo), bem como a diversidade de
trajectórias de desenvolvimento (segundo objectivo). Este mét é particularmente útil na concretização do
terceiro objectivo, na medida em que é apresentado aos alunos um filme um pouco mais extenso (30 minutos),
no qual são abordados e sintetizados os principais conceitos da Teoria da Vinculação.
A elaboração de fichas de trabalho, dentro e fora da sala de aula, pretende contribuir para a concretização dos
três primeiros objectivos e para o desenvolvimento de competências de articulação e síntese de conteúdos.
Por exemplo, a elaboração de um mapa conceptual sobre um conteúdo permite aos alunos a integração e a
síntese de conhecimentos sobre um determinado ponto do programa.
A apresentação de um projecto de investigação por um investigador convidado e o debate (para o qual é pedido
a elaboração de uma ficha-guia) que se gera após a sua apresentação têm como objectivo contribuir para o
desenvolvimento de competências de investigação e para a concretização do quinto objectivo desta unidade
curricular (reflexão sobre as implicações da Psicopatologia do Desenvolvimento para a investigação).
Por fim, a apresentação de um exemplo de aplicação dos princípios desta disciplina à prática clínica, por um
psicólogo convidado, pretende ajudar os alunos a desenvolverem competências de intervenção, à luz da PD.
Os diferentes métodos de avaliação contribuem também para a concretização dos objectivos da unidade
curricular. Por exemplo, a elaboração do trabalho de grupo sobre a aplicação da Psicopatologia do
Desenvolvimento a diferentes quadros clínicos ao longo do ciclo de vida, permite uma melhor compreensão da
perspectiva desenvolvimental inerente a esta disciplina (primeiro objectivo), possibilita a compreensão da
multiplicidade de trajectórias ao longo do desenvolvimento (segundo objectivo), e permite também a reflexão
sobre as implicações e aplicações da disciplina para a investigação e prática clínica. A apresentação oral do
trabalho contribui para a promoção de competências de exposição oral, bem como de articulação e síntese dos
conteúdos apresentados no trabalho escrito.
A prova de tipo B, que consiste na análise de um caso clínico sob o prisma da Psicopatologia do
Desenvolvimento, possibilita aos alunos a reflexão sobre e a integração dos conteúdos e a sua aplicação a um
contexto prático. Deste modo, concorre para a promoção de competências de intervenção clínica, bem como
para a concretização dos objectivos propostos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The expositive method is transversal to all objectives, as it delivers the unit’s contents in a clear, detailed and,
simultaneously concise way.
The viewing of short films (5-10 minutes) allows the exposure of contents, emphasizing certain aspects which
are intended to be highlighted. The films and the resulting discussion, lead students to understand the
developmental perspective underlying the study of psychopathology (first objective), as well as the diversity of
development pathways (second goal). This method is particularly useful in achieving the third objective, when a
slightly longer film (30 minutes) it is presented to the students, in which the main concepts of Attachment
Theory are discussed and summarized.
The development of worksheets, as both classwork and homework, aims to contribute to the achievement of
the first three objectives and to the development of general skills. For example, the development of a conceptual
map on a given subject, allows students to integrate and synthesize the knowledge of a particular point of the
program.
The presentation of a research project by an invited researcher and the debate that is generated after the
presentation aim to contribute to the development of research skills and to achieve the fifth goal of this unit (the
reflection on the implications of Developmental Psychopathology for research).
Finally, the presentation of an example of the application in clinical practice, by an invited psychologist, aims to
help students to develop skills for intervention in the field of Developmental Psychopathology.
The different evaluation methods also contribute to the objectives of the unit. For example, the preparation of the
group work on the application of Developmental Psychopathology at different clinical conditions throughout the
life cycle, allows a better understanding of the developmental perspective inherent in this unit (first objective),
furthers the understanding of the multiplicity of pathways throughout development (second goal), and also
allows the reflection on the implications and applications of the unit for research and clinical practice. The oral
presentation contributes to the promotion of verbal skills, as well as to the coordination and synthesis of the
content presented in written work.
The type B test, which consists in the analysis of a clinical case from the perspective of developmental
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psychopathology, enables students to reflect on and to integrate the contents and its application to a practical
context. Thus contributes to the promotion of clinical skills, as well as to achieve the objectives of this curricular
unit.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Pedrosa, A., Pires, R., Carvalho, P., Canavarro, M. C., & Dattilio, F. (2011). Ecological contexts in adolescent
pregnancy: The role of individual, sociodemographic, familial and relational variables in understanding risk of
occurrence and adjustment patterns. Contemp.Family Therapy, 33, 107-127.
Cassidy, J. & Shaver, P. R. (1999). Handbook of attachment: Theory,research, and clinical implications. NY: The
Guilford Press.
Cicchetti, D. & Cohen,D. J. (2009). Dev. psychopathology: Risk, disorder, and adaptation (3nd ed). NY: Wiley.
Cummings, E., Davies, P., & Campbell, S. (2000). Dev.psychop. and family processes: Theory, research, and
clinical implications. NY: The Guilford Press.
Soares, I. (2000). Psicopatologia do Des.: Trajectórias (in)adaptativas ao longo da vida. Coimbra: Quarteto
Editora.
Toth, S.&Cicchetti, D. (2010). The historical origins and developmental pathways of the discipline of
Developmental Psychopathology. Israel J. of Psychiatry & Related Sciences, 47, 95-104.

Mapa IX - 4º ClinSaud/ICC - Terapias Cognitivo-Comportamentais em Adultos I
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaud/ICC - Terapias Cognitivo-Comportamentais em Adultos I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Augusto da Veiga Pinto Gouveia - 82h -31h 30 ( T) 31h 30 (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Daniel Maria Bugalho Rijo
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Daniel Maria Bugalho Rijo
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos: Pretende-se que os alunos (1) conheçam aprofundadamente os modelos que integram o paradigma
cognitivo-comportamental, (2) conheçam os modelos específicos de quadros clínicos comuns e (3)
desenvolvam competências de avaliação, conceptualização e intervenção clínica.
Competências teóricas:
1. Conhecimento dos paradigmas subjacentes ao modelo cognitivo-comportamental;
2. Promover a reflexão sobre as implicações epistemológicas e pragmáticas daí derivadas;
3. Conhecimento dos modelos cognitivo-comportamentais para a compreensão e intervenção nos quadros
clínicos: fobia simples, pânico e agorafobia, perturbação de ansiedade social, depressão, perturbações do
comportamento alimentar e esquizofrenia.
Competências práticas:
1. Desenvolver competências de avaliação cognitivo-comportamental;
2. Desenvolver competências de intervenção terapêutica através do treino de aplicação de algumas técnicas
cognitivo-comportamentais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Goals:Students are expected to (1) expand their knowledge about the cognitive-behavioral models, (2) become
familiar with specific theoretical developments for common clinical disorders, and (3) develop skills on clinical
assessment, case conceptualization and intervention strategies.
Theoret competencies:
1.To know the theoretical assumptions underlying the cognitive-behavioural model;
2.To promote reflection about the epistemological and pragmatic implications of the theoretical foundations of
the model;
3.To know the specific CB theoretical developments for: simple phobia, panic and agoraphobia, social anxiety
disorder, depression, eating disorders and schizophrenia, in order to successfully conceptualize and design
treatment programs.
Practical competencies
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1.Development of cognitive-behavioural assessment skills;
2.Development of therapeutic intervention skills by training the application of cognitive and behavioural
intervention strategies and procedures.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Raízes históricas e contexto da emergência das Terp. Comp; a evolução nas terapias comportamentais; a
emergência das terapias cognitivas; as terapias cognitivo-comportamentais e as terapias cognitivas de
terceira geração
2. Os paradigmas subjacentes à terapia cognitivo-comportamental (condicionamento clássico;
condicionamento operante; aprendizagem social; processamento de informação, construtivismo, mindfulness e
terapia focada na compaixão). Métodos terapêuticos derivados destes paradigmas.
3. Características Gerais dos Modelos Cognitivo-Comportamentais. Campos de aplicação.
4. Teoria e terapia Cognitiva de Beck. Formulação original e desenvolvimentos. O Processo da psicoterapia
Beckiana e os campos de aplicação. Regras e limites da prática psicoterapêutica.
5. Os modelos de terapia cognitivo-comportamental para: a fobia simples, perturbação de pânico e agorafobia,
perturbação de ansiedade social, depressão, perturbações do comportamento alimentar e esquizofrenia.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Historical roots and the origins of cognitive-behavioural therapies: the development of behavioural therapies,
the development of cognitive therapies, cognitive-behavioural therapies and 3rd generation therapies
2. The theoretical paradigms underlying cognitive-behavioural therapy (classical conditioning, operant
conditioning, social learning theory, information processing, constructivism, mindfulness and compassion
focused therapy). Therapeutic methods related to these paradigms.
3. General features of the cognitive-behavioural models. Application areas.
4. Beck’s Cognitive theory and therapy. Original model and posterior developments. Beck’s psychotherapy
process and its applications. Rules and limits on the practice of psychotherapy.
5. Cognitive-behavioral specific models for: simple phobia, panic disorder and agoraphobia, social anxiety
disorder, depression, eating disorders and schizophrenia.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Para alcançar os objectivos propostos, a primeira parte do programa incide sobre os principais construtos do
modelo cognitivo-comportamental, numa releitura da evolução histórica do modelo. É dada ênfase à Terapia
Cognitiva de Beck como escola major das psicoterapias cognitivo-comportamentais e que maiores
desenvolvimentos conceptuais e aplicações baseadas na eficácia tem gerado. Os quadros clínicos
seleccioonados na segunda parte do programa permitem aos alunos um conhecimento mais detalhado das
conceptualizações cognitivas, bem como treinar, nas aulas práticas, o desenvolvimento de hipóteses
conceptuais com vista à elaboração de formulações de caso.
A articulação entre as aulas teóricas e práticas permitirá uma aproximação à realidade da clínica cognitivocomportamental, treinando os alunos em competências de avaliação em contexto clínico, elaboração de
histórias clínicas, formulações cognitivo-comportamentais e protocolos de intervenção.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
To achieve the proposed goals, the first part of the syllabus includes major cognitive-behavioral constructs and
theoretical developments, revisiting the historical roots of CBT. Special emphasis is given to Beck’s Cognitive
Therapy, a major CBT school with a large field of clinical evidence based applications and a great number of
theoretical developments over the last decades.
Clinical disorders studied on the second part will allow a detailed knowledge about cognitive case
conceptualization. At the same time, these contents will allow training on the development of case formulations
in practical classes.
The articulation between theoretical and practical classes will allow students to get an accurate idea of the
cognitive-behavioral interventions in mental health problems, developing assessment skills, clinical reports
practice, case formulation examples and intervention programs training.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas recorrer-se-á ao método expositivo, com frequentes apresentações de exemplos/casos
clínicos que ilustrem os diversos quadros estudados. Nas aulas práticas serão apresentados diversos
exemplos clínicos, com recurso frequente ao modelamento das competências de avaliação clínica e a
exercícios de simulação (role-play).
A avaliação a esta disciplina será feita através de duas provas distintas: (1) teste escrito final sobre todo o
programa das aulas teóricas (50%) e (2) um trabalho de grupo dividido em duas partes (história clínica cognitivo
comportamental + formulação de caso) (50%). Os estudantes podem optar por um exame final sobre toda a
matéria (100% da classificação).
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the theoretical classes, the preferred method is lectures accompanied by clinical cases reports. In practical
classes, several clinical cases will be presented which will allow students to train their clinical evaluation
competencies. Role-play activities with discussions will be regular.
Evaluation will be based on two items: (1) a final written test on the syllabus of the theoretical classes (50%) and
(2) a group assignment which is divided in two parts: cognitive-behavioural clinical history + case formulation
(50%). Students can be evaluated by a final written test covering all the unit’s contents (100%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O recurso ao método expositivo está ligado à natureza dos conteúdos das aulas teóricas e à complexidade dos
mesmos. É adequado não apenas para a exposição de modelos, quadros conceptuais, resultados de estudos,
mas também para suscitar espírito crítico e de reflexão nos alunos.
As aulas práticas, pela natureza das mesmas, recorrem maioritariamente à participação dos alunos e
simulação de casos clínicos. O confronto com a prática da avaliação para diagnóstico e para conceptualização
de caso é fundamental no refinamento das competências relacionais e de avaliação com base no modelo
cognitivo-comportamental.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of lectures in theoretical classes is due to the nature and complexity of the syllabus contents. It is the
best option not only for explaining theoretical models and conceptual issues but also to expose outcomes from
research. It is regularly used to promote reflection and critical reasoning in debates with the students.
Simulations and role-playing are major resources in practical classes and students are frequently asked to
participate and discuss alternative strategies to approach clinical assessment and intervention. Experiencing
“real cases” is fundamental to promote de development of clinical skills at several levels: assessment and
diagnose, case conceptualization, and relationship skills
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Clark, D. Beck, A. & Alford, B. (1999). Scientific Foundations of Cognitive Theory and Therapy Depression. New
York: John Wyley & Sons (Pg. 76 a 112 e 47 a 57).
David Barlow (Ed.). (1993). Clinical Handbook of Psychological Disorders. New York: Guilford Press.
Gilbert, P. (2010). Compassion Focused Therapy. London & NY: Routledge.
Krasner, L. (1990). History of Behavior Modification. In A. Bellack, M. Hersen & A. Kazdin (Eds.), International
Handbook of Behavior Modification and Therapy (2ªed). New York: Plenum Press.
Levis, D. (1990). The Experimental and Theoretical Foundations of Behaviour Modification and Therapy. In A.
Bellack, M. Hersen & A. Kazdin (Eds), International Handbook of Behaviour Modification and Therapy (2ª Edition).
New York: Plenum Press.
Pinto Gouveia. J. (2000). Ansiedade Social: da timidez a fobia social. Coimbra: Quarteto Editora.

Mapa IX - 4º Avaliação e Programas de Reabilitação em Neuropsicologia
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º Avaliação e Programas de Reabilitação em Neuropsicologia
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Manuel Rodrigues Simões
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
---6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos: 1. Usar de modo rigoroso os instrumentos de avaliação neuropsicológica examinando diferentes
funções neurognitivas. 2. Articular a informação obtida a partir dos instrumentos de avaliação neuropsicológica
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tendo em vista a elaboração de um Relatório Psicológico. 3. Conhecer princípios e técnicas de reabilitação
neuropsicológica.
Competências: 1. Conhecer alguns dos principais testes neuropsicológicos necessários ao exercício
profissional da Psicologia, incluindo as suas potencialidades e limites.
2. Demonstrar competência na administração, cotação e interpretação dos resultados nos testes.
3. Demonstrar capacidade para articular e comunicar informação obtida a partir da entrevista, história clínica e
resultados nos testes no contexto da elaboração de um relatório neuropsicológico.
4. Compreender a complexidade do trabalho de avaliação e reabilitação neuropsicológicas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: 1. To use in a rigorous way neuropsychological assessment instruments (concerning the most
important neurocognitive functions). 2. To articulate the information gathered by neuropsychological
assessment tools in order to write a psychological report. 3. To know neuropsychological rehabilitation
principles and techniques.
Competences: 1. To know some of the main neuropsychological assessment tests necessary for Psychology
professional practice, including strengths and weaknesses.
2. To be competent in test administration, scoring and interpretation.
3. To be able to articulate and communicate the information obtained (from interview, clinical history and the
tests) to write neuropsychological case reports.
4. To understand the complexity of the neuropsychological assessment and rehabilitation work.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
. Avaliação Neuropsicológica. Biblioteca básica (livros, publicações periódicas, editoras de testes), história,
princípios, utilizações.
2. Entrevista e história clínica.
3. Testes Neuropsicológicos: administração, cotação, interpretação.
4. Testes Neuropsicológicos e domínios de avaliação: Memória, Atenção, Funções Executivas, Linguagem,
Motricidade, Lateralidade, Orientação.
5. Bateria de Avaliação Neuropsicológica de Coimbra (BANC) no exame de diferentes condições clínicas e
educativas (Epilepsia, PHDA, TCE).
6. Relatório neuropsicológico.
7. Questões especiais em Avaliação Neuropsicológica: Neuropsicologia pediátrica e forense.
8. Reabilitação em Neuropsicologia.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Neuropsychological Assessment: Basic Library (books, periodicals, publishers of tests), history, principles,
uses.
2. Interview and clinical history.
3. Neuropsychological Tests: administration, scoring and interpretation.
4. Neuropsychological Tests and assessment domains: Memory, Attention, Executive Functions, Language,
Motor skills, Laterality, Orientation.
5. Neuropsychological Assessment Battery of Coimbra in the examination of different clinical and educational
conditions (epilepsy, ADHD, TBI).
6. Neuropsychological report.
7. Special issues in neuropsychological assessment: pediatric and forensic neuropsychology.
8. Neuropsychological rehabilitation.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa enuncia princípios da avaliação e reabilitação neuropsicológicas, apresenta alguns dos testes
neuropsicológicos mais importantes por domínios de avaliação e faculta conhecimento e competências
práticas de administração, cotação e interpretação de testes neuropsicológicos necessários à elaboração de
um relatório (trabalho prático individual), tendo como objectivo o uso de modo rigoroso os instrumentos de
avaliação neuropsicológica examinando diferentes funções neurognitivas, no contexto da elaboração de um
relatório neuropsicológico e os princípios e técnicas de reabilitação neuropsicológica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus provides assessment and rehabilitation principles, presenting some of the most important
neuropsychological tests by assessment domains, as well as knowledge and practical skills necessary to
make use of neuropsychological test administration, scoring, interpretation and report writing (Individual
practical assignment).
The focus is on the use of different neuropsychological assessment instruments (by functions) in the context of
neuropsychological report and the neuropsychological rehabilitation principles and techniques.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo; diapositivos; material de testing; treino com materiais de testing; avaliação de protocolos;
sumários desenvolvidos; bibliografia (livros, capítulos, artigos, outros textos, slides apresentados nas aulas).
Os materiais de testing encontram-se na Testoteca ou no Gabinete de Apoio à Investigação e Docência.
Avaliação dos alunos: 1. Exame escrito (teórico): 10 valores (Questões de Escolha múltipla, completamento,
curto e médio desenvolvimento). 2. Trabalho prático individual: 10 valores. 3. Exame final englobando a
totalidade da matéria leccionada.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, slides, testing material, training with testing materials, evaluation of protocols, developed summaries,
bibliography (books, chapters, articles, other texts, slides presented in class). The testing materials can be
found in the file of the unit and on the restricted file (Support Office for Teaching and Research and/or Testing
Service).
Student assessment: 1. Written exam: 10 marks (Multiple Choice Questions, completion, short and medium
development). 2. Individual practical assignment (case report): 10 marks. 3. Final examination (all program
contents).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Metodologia de ensino diversificada (exposição, material de testing, treino com materiais).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Diversified teaching methodologies (lectures, testing materials, training).
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Armengol, G. C., Kaplan, E., & Moes, E. (2001). The consumer-oriented neuropsychological report. Lutz, FL: PAR.
Baron, I. S. (2004). Neuropsychological evaluation of the child. New York: Oxford University Press.
Horton Jr., A. M., & Hartlage, L. C. (Eds.) (2010). The handbook of forensic neuropsychology (2nd ed.). New York:
Springer.
Koziol, L. F., & Budding, D. E. (2009). Subcortical structures and cognition: Implications for neuropsychological
assessment. New York: Springer.
Lezak, M. D., Howieson, D. B., Loring, D. W., Hannay, H. J., & Fischer, J. S. (2004). Neuropsychological
assessment (4rd ed.). New York: Oxford University Press.
Strauss, E., Sherman, E. M. S. & Spreen, O. (2006). A compendium of neuropsychological tests: Administration,
norms, and commentary (2nd ed.). New York: Oxford University Press.
Wilson, B. A., Gracey, F., Evans, J. J., & Bateman, A. (Ed.) (2009). Neuropsychological rehabilitation: Theory,
models, therapy and outcome. Cambridge, UK: Cambridge.

Mapa IX - 4º ClinSaud/ICC - Terapias Cognitivo Comportamentais em Crianças e Adolescentes I
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaud/ICC - Terapias Cognitivo Comportamentais em Crianças e Adolescentes I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria do Céu Teixeira Salvador - 82h- 31h 30m (T) 31h 30m (PL) 19h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina proporciona aos alunos a aquisição de conhecimentos que permitem a reflexão acerca dos
desenvolvimentos dos principais paradigmas e modelos cognitivo-comportamentais (CC) na prática clínica
com crianças e adolescentes. Aborda os quadros clínicos mais prevalentes na infância e adolescência em
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termos de descrição clínica, classificação, epidemiologia, comorbilidade e etiologia e promove a
conceptualização cognitivo-comportamental dos casos clínicos, permitindo aos alunos avaliar, diagnosticar e
desenvolver estratégias terapêuticas, de acordo com modelos CC.
Resultados de aprendizagem
Espera-se que os alunos (a) adquiram/aprofundem conhecimentos sobre os paradigmas teóricos em que
assenta a prática da TCC em crianças e adolescentes e de alguns dos distúrbios mais prevalentes da infância e
adolescência; (b) efetuem avaliações, diagnósticos, conceptualizações e estratégias terapêuticas para casos
particulares.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit intends to continue the pedagogic process initiated in the first semester with Cognitive-Behavioral
Therapies in Children and Adolescents I, promoting knowledge regarding specific clinical disorders that are
most prevalent in childhood and adolescence, namely, their clinical presentation, diagnostic criteria,
epidemiological data and comprehension and intervention models. It is also intended to build the essential skills
to develop assessment processes, establish specific diagnostics, develop cognitive-behavioral case
formulations and the respective intervention strategies applied to childhood disorders.
Learning outcomes
Acquisition of knowledge on the most prevalent disorders in childhood and adolescence to be able to assess,
conceptualize and intervene in CB terms.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Revisão dos paradigmas de aprendizagem e modelos conceptuais mais importantes na Terapia CognitivoComportamental.
2. Estratégias terapêuticas baseadas nos modelos mencionados, aplicadas a crianças e adolescentes.
3. Perturbações clínicas da infância e adolescência: apresentação clínica, critérios de diagnóstico, dados
epidemiológicos, modelos conceptuais e estratégias terapêuticas: Perturbações de Ansiedade (ex. Ansiedade
de Separação, Fobia à Escola, Fobia Social, Perturbação de Pânico); Perturbações de Eliminação (Enurese,
Encoprese)
6.2.1.5. Syllabus:
1. Revision of the most important learning paradigms and conceptual models of Cognitive-Cognitive Therapy.
2. Therapeutic strategies based on the referred models and applied to children and adolescents.
3. Clinical disorders in childhood and adolescence: clinical presentation, diagnostic criteria, epidemiological
data, conceptual models and therapeutic strategies; Anxiety Disorders (e.g., Separation Anxiety, Social Phobia),
Elimination Disorders (e.g., Enuresis and Encopresis).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Todos os objetivos correspondem a conteúdos específicos. Assim, em relação aos objetivos abaixo elencados,
são apontados os conteúdos específicos que lhes correspondem.
1. Objectivo: aquisição de conhecimentos que permitem a reflexão acerca dos desenvolvimentos dos
principais paradigmas e modelos CC na prática clínica com crianças e adolescentes. Conteúdos
programáticos: 1. Questões introdutórias gerais (…) 2. Modelos teóricos específicos importantes no âmbito da
TCC com crianças e adolescentes. 3. A interligação e integração entre os modelos e as estratégias de
intervenção, na conceptualização ou formulação de caso CC.
2. Objectivo: Abordagem dos quadros clínicos mais prevalentes na infância e adolescência em termos de
descrição clínica, classificação, epidemiologia, comorbilidade e etiologia e conceptualização CC. Conteúdos
programáticos: 4. A problemática da psicopatologia na infância e adolescência e as suas principais
perturbações clínicas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
All the obj correspond to specific syllabus. Therefore, below we point out the relationships between the
objectives and the correspondent content.
1. Objective: Enables students to acquire knowledge that allows them to reflect on the developments of the
main CB paradigms and models of therapy for children and adolescents. Syllabus: 1. General introductory
issues: a) relevant developmental…; b) the importance of the family. 2. Specific important theoretical models
with children and adolescents. 3. The interconnection and integration between models and intervention
strategies.
2.Objective: Analysis of the most prevalent clinical disorders (clinical description, classification, epidemiology,
comorbidity and aetiology); and promotes the CB conceptualization of clinical cases, enabling students to
assess, diagnose and develop therapeutic strategies, according to CB models. Syllabus: 4. The problematic of
psychopathology in childhood and adolescence and its main clinical disorders.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizados essencialmente os métodos expositivo e interactivo. Realizar-se-ão igualmente actividades
práticas, utilizando técnicas de modelamento participante, representação comportamental, discussão de casos
e feedback.
Avaliação periódica - trabalho de investigação bibliográfica relativa aspectos clínicos da avaliação e
intervenção cognitivo-comportamental com crianças e adolescentes- 10 valores; exame - 10 valores
OU
Avaliação final - exame - 20 valores
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and interactive methods. Practical activities: participant modeling techniques, role playing, case
analysis and discussion, and feedback.
Periodic evaluation – essay based in literature research on clinical aspects of the assessment and intervention
with children and adolescents – 10 marks; exam – 10 marks
OR
Final evaluation – exam – 20 marks
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular é lecionada em aulas teóricas e aulas práticas. Nas aulas práticas são abordados e
desenvolvidos os conteúdos programáticos e nas aulas teóricas estes conteúdos são alvo de uma abordagem
mais prática, através de role-play e análise e discussão de casos práticos. Durante estas aulas são, assim,
treinadas competências de avaliação, formulação de caso e intervenção
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit is divided into theoretical and practical classes. During the theoretical classes all the
contents described in the syllabus are approached and developed, and during the practical classes these
contents are approached in a more practical way, through role-play, and case analysis and discussion.. These
classes are, therefore, an important setting to train competencies in assessment, case formulation and
intervention strategies.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
American Psychiatric Association (APA) (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed.
Washington DC: APA.
Essau, C. A. & Petermann, F. (Ed.) (2001). Anxiety disorders in children and adolescents. New York: BrunnerRoutledge.
Graham, P. (Ed.), (2005). Cognitive behaviour therapy for children and families. Cambridge: Cambr. Univ. Press.
Orvaschel, H., Faust, J. & Hersen, M. (Eds.) (2001). Handbook of conceptualization and treatment of child
psychopathology. Amsterdam: Pergamon.
Salvador,M. C.(2009).Ser Eu Próprio entre os outros: um novo protocolo de intervenção para adolescentes com
fobia social generalizada. Tese de Doutoramento não publicada. Univesidade de Coimbra, Coimbra.
Salvador, C., Matos, A.P.& Azevedo, A. (2008). Trastorno de pánico en niños y adolescentes. Behavioral
Psychology/Psicologia Conductual, 16, 439-479.-Weisz, J. R., & Kazdin, A. E. (Ed.) (2010). Evidence-based
psychotherapies for children and adolescents. New York: Guilford .

Mapa IX - 4º ClinSaud/ICC- Terapias Cognitivo-Comportamentais com Crianças e Adolescentes II
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaud/ICC- Terapias Cognitivo-Comportamentais com Crianças e Adolescentes II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria do Céu Teixeira Salvador -82h - 31h 30m (T) 31h 30m (PL) 19h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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-6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta disciplina pretende-se dar continuidade ao processo pedagógico da disciplina do 1º semestre, TCCCA I,
desenvolvendo-se conhecimentos relativamente a diversos outros quadros clínicos específicos da infância e
adolescência, nomeadamente no que diz respeito à sua caracterização clínica, a critérios de diagnóstico, a
dados epidemiológicos e a modelos de conceptualização e intervenção. Pretende-se ainda o desenvolvimento
de competências que permitam levar a cabo processos de avaliação, estabelecer diagnósticos, elaborar
formulações cognitivo-comportamentais (cc) e delinear estratégias de intervenção nestas perturbações da
infância e da adolescência.
Resultados de aprendizagem
Aquisição de conhecimentos de perturbações prevalentes na infância e adolescência que lhes permita avaliar,
conceptualizar e intervir em termos CC.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit intends to continue the pedagogic process initiated in the first semester with Cognitive-Behavioral
Therapies in Children and Adolescents I, promoting knowledge regarding specific clinical disorders that are
most prevalent in childhood and adolescence, namely, their clinical presentation, diagnostic criteria,
epidemiological data and comprehension and intervention models. It is also intended to build the essential skills
to develop assessment processes, establish specific diagnostics, develop cognitive-behavioral case
formulations and the respective intervention strategies applied to childhood disorders.
Learning outcomes
Acquisition of knowledge on the most prevalent disorders in childhood and adolescence to be able to assess,
conceptualize and intervene in CB terms.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Revisão dos paradigmas de aprendizagem e modelos conceptuais mais importantes na Terapia CognitivoComportamental.
2. Estratégias terapêuticas baseadas nos modelos mencionados, aplicadas a crianças e adolescentes.
3. Perturbações clínicas da infância e adolescência: apresentação clínica, critérios de diagnóstico, dados
epidemiológicos, modelos conceptuais e estratégias terapêuticas: Perturbações de Ansiedade (ex. Ansiedade
de Separação, Fobia à Escola, Fobia Social, Perturbação de Pânico); Perturbações de Eliminação (Enurese,
Encoprese)
6.2.1.5. Syllabus:
1. Revision of the most important learning paradigms and conceptual models of Cognitive-Cognitive Therapy.
2. Therapeutic strategies based on the referred models and applied to children and adolescents.
3. Clinical disorders in childhood and adolescence: clinical presentation, diagnostic criteria, epidemiological
data, conceptual models and therapeutic strategies; Anxiety Disorders (e.g., Separation Anxiety, Social Phobia),
Elimination Disorders (e.g., Enuresis and Encopresis).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Todos os objectivos correspondem a conteúdos específicos.Assim,em relação aos objectivos abaixo
elencados,são apontados os conteúdos específicos que lhes correspondem.
Dar continuidade ao processo pedagógico da disciplina do 1º semestre,TCCCA I. Revisão dos paradigmas de
aprendizagem e modelos conceptuais mais importantes na TCC.Estratégias terapêuticas baseadas nos
modelos mencionados,aplicadas a crianças e adol.
Desenvolver conhecimentos relativamente a diversos quadros clínicos específicos da infância e
adol.nomeadamente no que diz respeito à sua caracterização clínica, a critérios de diagnóstico, a dados
epidemiológicos e a modelos de conceptualização e interv. Perturbações clínicas da infância e adolescência:
apresentação clínica, critérios de diagnóstico, dados epidemiológicos, modelos conceptuais e estratégias
terapêuticas: Pert. de Ansiedade (ex. Ansiedade de Separação, Fobia à Escola, Fobia Social, Perturbação de
Pânico); Perturbações de Eliminação (Enurese, Encoprese).
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
All the objectives correspond to specific syllabus. Therefore, below we point out the relationships between the
objectives and the correspondent syllabus.
1. Objective: to continue the pedagogic process initiated in the first semester with CBT with Children and
Adolescents I. Syllabus: 1. Revision of the most important learning paradigms and conceptual models of CBT.
2. Therapeutic strategies based on the referred models and applied to children and adolescents.
2. Objective: promoting knowledge regarding specific clinical disorders that are most prevalent in childhood and
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adolescence (…). It is also intended to build the essential skills to develop assessment processes, establish
specific diagnostics, develop cognitive-behavioral case formulations and the respective intervention strategies.
Syllabus: Clinical disorders in childhood and adolescence (…): Anxiety Disorders (e.g., Separation Anxiety,
Social Phobia), Elimination Disorders (e.g., Enuresis and Encopresis).
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizados essencialmente os métodos expositivo e interactivo. Realizar-se-ão igualmente actividades
práticas, utilizando técnicas de modelamento participante, representação comportamental, discussão de casos
e feedback.
Avaliação periódica - trabalho de investigação bibliográfica relativa aspectos clínicos da avaliação e
intervenção cognitivo-comportamental com crianças e adolescentes- 10 valores; exame - 10 valores
OU
Avaliação final - exame - 20 valores
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and interactive methods. Practical activities: participant modeling techniques, role playing, case
analysis and discussion, and feedback.
Periodic evaluation – essay based in literature research on clinical aspects of the assessment and intervention
with children and adolescents – 10 marks; exam – 10 marks
OR
Final evaluation – exam – 20 marks
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular é lecionada em aulas teóricas e aulas práticas. Nas aulas práticas são abordados e
desenvolvidos os conteúdos programáticos e nas aulas teóricas estes conteúdos são alvo de uma abordagem
mais prática, através de role-play e análise e discussão de casos práticos. Durante estas aulas são, assim,
treinadas competências de avaliação, formulação de caso e intervenção
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit is divided into theoretical and practical classes. During the theoretical classes all the
contents described in the syllabus are approached and developed, and during the practical classes these
contents are approached in a more practical way, through role-play, and case analysis and discussion.. These
classes are, therefore, an important setting to train competencies in assessment, case formulation and
intervention strategies.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
American Psychiatric Association (APA) (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed.
Washington DC: APA.
Essau, C. A. & Petermann, F. (Ed.) (2001). Anxiety disorders in children and adolescents. New York: BrunnerRoutledge.
Graham, P. (Ed.), (2005). Cognitive behaviour therap for children and families. Cambridge: Cambr. Univ. Press.
Orvaschel, H., Faust, J. & Hersen, M. (Eds.) (2001). Handbook of conceptualization and treatment of child
psychopathology. Amsterdam: Pergamon.
- Salvador, M. C. (2009). Ser Eu Próprio entre os outros: um novo protocolo de intervenção para adolescentes
com fobia social generalizada. Tese de Doutoramento não publicada. Univesidade de Coimbra, Coimbra.
Salvador, C., Matos, A. P. & Azevedo, A. (2008). Trastorno de pánico en niños y adolescentes. Behavioral
Psychology/Psicologia Conductual, 16, 439-479.
-Weisz, J. R., & Kazdin,A. E. (Ed.) (2010).Evidence-based psychotherapies for children and adolescents.New
York: Guilford .

Mapa IX - 4º ClinSaude/ICC- Terapias Cognitivo Comportamentais em Adultos II/CBT in Adults II
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaude/ICC- Terapias Cognitivo Comportamentais em Adultos II/CBT in Adults II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Cristina Sousa Canavarro - 82h - 31h 30m (T) 31h 30m (PL) 19h (OT)
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Daniel Maria Bugalho Rijo
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Daniel Maria Bugalho Rijo
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos (1) conheçam de forma aprofundada os modelos que integram o paradigma
cognitivo-comportamental (CC), (2) conheçam os modelos específicos de quadros clínicos comuns e (3)
desenvolvam competências de avaliação, conceptualização de casos e interv. clínica.
Competências teóricas:
1. Conhecimento dos MCC dos seguintes quadros clínicos: ansiedade generalizada; hipocondria; perturbação
obsessivo-compulsiva; perturbações de reacção ao stress, luto e depressão.
2. Conhecimento da associação entre alterações neuroanatómicas e neuroquímicas e perturbações do
comportamento;
3. Reflectir sobre a família e a relação conjugal como contextos da etiologia e manutenção da perturbação e
também da interv.
Competências práticas:
1. Des. competências de avaliação CC, treinando os alunos na recolha de informação e elaboração de
formulações CC;
2. Des. competências de intervenção terapêutica através do treino de aplicação de algumas técnicas CC.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students are expected to(1) expand their knowledge about the cognitive-behavioral models (CBM),(2)become
familiar with specific theoretical develop for common clinical disorders, and (3) develop skills on clinical
assessment, case conceptualization and intervention strategies.
Learning Outcomes:
Theoretical skills:
1. To know the theoretical assumptions underlying CBM;
2. To know the specific CB theoretical devel for: e.g. generalized anxiety disorders; health anxiety and
hypochondria…
3. Theoretical knowledge of the association between neuroanatomical and neurochemical changes and
behavioral disorders;
4. Reflect on family as contexts of the etiology and maintenance of the disorder and also the therapeutic
intervention
Practical skills:
1. Development of CB assessment skills: training in clinical assessment procedures and case formulation;
2. Development of therapeutic intervention skills by training the application of some CB intervention strategies
and procedures.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Aulas Teóricas:
1. Noções gerais sobre a aplicação dos princípios fundamentais do Modelo Cognitivo-Comportamental (CC) aos
quadros clínicos.
2. Descrição e análise compreensiva de acordo com os modelos de terapia CC dos seguintes quadros clínicos:
Perturbação de Ansiedade Generalizada; Hipocondria, Perturbação Obsessivo-Compulsiva; Perturbações de
Reacção ao Stress, Luto e Perturbações Depressivas.
3. A família e a relação conjugal como contexto de etiologia e manutenção das perturbações e da intervenção
terapêutica.
Aulas Práticas:
1. Como realizar a avaliação em Terapia CC (solidificação de competências adquiridas em TCCAdI)
2. Estratégias e técnicas de intervenção: a) modelos explicativos e intervenção terapêutica: articulação entre a
formulação do caso e o protocolo terapêutico; b) Principais estratégias e técnicas terapêuticas: sua relação
com os Paradigmas Comportamentais e Cognitivos; c) Relação terapêutica e papel do terapeuta.
6.2.1.5. Syllabus:
Lectures:
1. General notions on the application of the fundamental principles of the Cognitive-Behavioural Model to clinical
disturbances.
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2. Description and comprehensive analysis of the more frequent clinical cases, namely General Anxiety
Disorder; Obsessive-compulsive disorder; Reaction to Stress disorders (Post Traumatic Disorder and
Adaptation Disorder), Grief, Anxiety with Health, Hypochondria and Depression disorders.
3. The family and couples relationship as contexts for disorders and intervention.
Practical Courses:
4. The assessment in Cognitive-Behavioural Therapy (CBT): consolidations of skills acquired in TCCAI;
5. Intervention strategies and techniques: a) explanatory models and therapeutic intervention: linking case
formulation and therapeutic protocol; b) Main strategies and therapy techniques: its relationship with Behavioral
and Cognitive Paradigms; c) Therapeutic relationship and the role of the therapist.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Na sequência da uc Terapia Cognitivo-Comportamental em Adultos I, os quadros clínicos selecionados nesta
uc permitem aos alunos um conhecimento mais detalhado das conceptualizações CC, bem como treinar, nas
aulas práticas, o desenvolvimento de hipóteses conceptuais com vista à elaboração de formulações de caso.
A atenção prestada aos correlatos neuroanatómicos e neuroquímicos das perturbações bem como a
valorização da família, para a compreensão e intervenção terapêutica, vão ao encontro dos objectivos
salientados e dos desenvolvimentos recentes de próprio Modelo CC.
A articulação entre as aulas teóricas e práticas permitirá uma aproximação à realidade da clínica CC, treinando
os alunos em competências de avaliação, elaboração de histórias clínicas, formulações cognitivocomportamentais, protocolos de intervenção e estratégias de intervenção terapêutica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Clinical disorders studied will allow a detailed knowledge about cognitive case conceptualization. At the same
time, these contents will enable training on the development of case formulations in practical classes.
The attention paid to the neuroanatomical and neurochemical correlates of the disturbances, as well as the
valorization of the family context for understanding and for therapeutic intervention, meet the recent
developments in the CB Model.
The articulation between theoretical and practical classes will foster students to get an accurate idea of the
cognitive-behavioral interventions in mental health problems, developing assessment skills, clinical reports
practice, case formulation examples and intervention programs training.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas o método expositivo constitui a base metodológica de ensino, com frequentes
apresentações de exemplos/casos clínicos que ilustram os diversos quadros clínicos estudados. Nas aulas
práticas serão apresentados diversos exemplos clínicos, com recurso frequente ao modelamento (role-play e
vídeos) das competências de avaliação e intervenção clínica e a exercícios de simulação (role-play).
Métodos de avaliação:
O aluno pode optar por avaliação final (Evame- 20v) ou periódica, realizada através de três provas distintas:
1) Prova tipo A: Teste individual, em sala de aula (avaliação da componente T; 7.5v)
2) Prova tipo B: Trabalho individual, fora da sala de aula (avaliação da componente T + P; 5 v)
3) Prova tipo B+D: Trabalho de Grupo, com apresentação final escrita e desempenho em role-play ou vídeo em
sala de aula, sobre as “Estratégias Cognitivo-Comportamentais” (avaliação P; 7.5v)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the theoretical classes, the preferred method is lectures accompanied by clinical cases reports. In practical
classes, several clinical cases will be presented which will allow students to train their clinical evaluation and
intervention competencies. Role-play activities with discussions will be regular.
Evaluation:
The student can choose to be evaluated by Final Exam (20v) or continuously, by doing 3 different evaluations:
1) Type A test: Individual written test, in classroom on the syllabus of the theoretical classes (7.5);
2) Type B test: Individual assignment, outside the classroom, on the ”Case formulation and Protocol of a clinical
situation” (5)
3) Type B + D test: Group assignment, outside the classroom, on the “Cognitive Behavioral Strategies” (7.5)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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O recurso ao método expositivo (com apoio em diapositivos em formato power-point) está ligado à natureza dos
conteúdos das aulas teóricas e à complexidade dos mesmos. É adequado não apenas para a exposição de
modelos, quadros conceptuais, resultados de estudos, também para suscitar espírito crítico e de reflexão nos
alunos. O debate provocado pela
As aulas práticas, pela sua própria natureza, recorrem maioritariamente à participação dos alunos e simulação
de casos clínicos e de estratégias terapêuticas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lecturing in theoretical classes is due to the nature and complexity of the contents. It is the best way not only for
explaining theoretical models and conceptual issues, but also to present outcomes from research. Debates with
the students are regularly used to promote reflection and critical reasoning.
Simulations and role-playing are major resources in practical classes and students are frequently asked to
participate and discuss alternative strategies to approach clinical assessment and intervention. Experiencing
“real cases” is fundamental to promote the development of clinical skills at several levels: assessment and
diagnose, case conceptualization, and relationship skills.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Canavarro, M. C. (Coord.) (2009, edição revista). Terapias cognitivo-comportamentais - Manuais terapêuticos:
Estratégias comportamentais (Vol. I). Manuscrito não publicado, FPCE da UC, Coimbra.
Canavarro, M. C. (Coord.) (2009, edição revista). Terapias cognitivo-comportamentais - Manuais terapêuticos:
Estratégias cognitivas (Vol. II). Manuscrito não publicado, FPCE da UC, Coimbra.
Canavarro, M. C. (Coord.) (2009, edição revista). Terapias cognitivo-comportamentais - Manuais terapêuticos:
Estratégias emocionais e experienciais (Vol. III). Manuscrito não publicado, FPCE da UC, Coimbra.

Mapa IX - 4º ClinSaud/ICC - Intervenções Cognitivo-Comportamentais no Comportamento Anti-Social - OP
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaud/ICC - Intervenções Cognitivo-Comportamentais no Comportamento Anti-Social - OP
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Daniel Maria Bugalho Rijo 6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos Gerais: (1) permitir conhecer os modelos cognitivo-comportamentais explicativos da génese e
manutenção do comportamento anti-social e (2) capacitar para a implementação programas de prevenção e de
intervenção no comportamento anti-social.
Resultados de aprendizagem
Os alunos deverão ser capazes de identificar e compreender os factores etiológicos e de manutenção do
comportamento anti-social, com particular destaque para os factores de natureza cognitiva, emocional e
interpessoal.
Os alunos deverão conhecer os programas de prevenção e de reabilitação de referência nesta área, bem como
desenvolver competências de aplicação correcta dos mesmos.
Os alunos ganharão competências de investigação: definição do plano, selecção de instrumentos de recolha de
dados, recolha e inserção de dados, construção da base informática, decisão estatística, análise e discussão
dos resultados, num estudo aplicado nesta área do conhecimento.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General goals: (1) To acquire knowledge about the cognitive-behavioral models relevant for understanding the
origins and maintenance of anti-social behavior, and (2) to know how to apply structured programs and
strategies for the prevention and intervention in anti-social behavior;
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Learning Outcomes/competencies
Students should be able to understand the etiological factors and factors related to the maintenance of antisocial behavior, highlighting the cognitive, emotional and interpersonal variables.
Students should be familiar with major prevention and rehabilitation programs in this field and should also
develop competencies to apply them with accurateness.
Students will develop competencies in applied research: planning, selecting of tools to gather data, gathering
and inserting data, constructing the digital database, making statistical decisions, analyzing and discussing
results.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
. Psicologia clínica forense: enquadramento legal das intervenções
2. Definições e subtipos de comportamento anti-social
3. Estabilidade do comportamento agressivo, dano funcional e relação com diagnósticos psiquiátricos
4. Intervenções individuais com jovens delinquentes e agressores adultos – Avaliação cognitivocomportamental, formulação de caso e plano de intervenção
5. Programas de prevenção do comportamento anti-social e das patologias associadas
6. Programas de intervenção em subtipos de comportamento anti-social (violência doméstica, delitos estradais,
crimes sexuais)
7. Alcances e limites da intervenção cognitivo-comportamental no comportamento anti-social: a abordagem
motivacional
8. A investigação na abordagem cognitivo-comportamental do comportamento anti-social
6.2.1.5. Syllabus:
. Clinical forensic psychology: legal issues relevant for intervention
2. Definitions and subtypes of anti-social behavior
3. Stability of aggressive behavior, functional impairment and links with psychiatric diagnoses
4. Individual interventions with young offenders and aggressors – Cognitive-behavioral assessment, case
conceptualization and intervention plans
5. Prevention programs for anti-social behavior and associated pathologies
6. Intervention programs for sub-types of anti-social behavior (intimate partnership violence, traffic crimes,
sexual aggressors)
7. Scope and limits of cognitive-behavioral interventions in anti-social individuals: the motivational approach
8. Research on the cognitive-behavioral approach to anti-social behavior
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa da UC introduz uma leitura cognitivo-comportamental da génese e manutenção do comportamento
anti-social com base nos contributos teóricos que têm vindo a surgir desde os anos 80.Esta temática permitirá
aos alunos adquirirem conhecimento acerca das disfunções cognitivas e emocionais associadas ao
comportamento anti-social, bem como dos fundamentos teóricos em que os programas de intervenção estão
baseados.A abordagem de programas gerais(desenv. de competências sociais),em como de programas
específicos para determinadas problemáticas criminais,permitir-lhe-á ganhar competências no manejo dos
mesmos.Por outro lado,o enquadramento legal em que devem ocorrer estas intervenções (individuais ou de
grupo), prepara os estudantes para o uso adequado e contextualizado das ferramentas de intervenção
disponíveis.O trabalho de invest. visa complementar a formação promovendo competências de análise crítica
dos estudos de resultados existentes nesta área e do impacto/eficácia dos mesmos
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The unit’s syllabus proposes a cognitive-behavioral framework for understanding anti-social behavior genesis
and maintenance factors, reviewing important contributions from research, available since the 80’s. This will
allow students to acquire knowledge about cognitive and emotional malfunctioning associated with anti-social
behavioral patterns. These theoretical issues underlie the majority of the available intervention programs in use.
Approaching general intervention programs (such as pro-social skills programs), but also specific designed
interventions for certain types of criminal conduct, will prepare students for the accurate use of these tools.
Finally, the research project which occurs all over the semester will increase critical skills useful to analyze
outcome studies and recidivism reduction research.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Algumas temáticas serão estudadas em aulas teóricas, com recurso a demonstrações em pequenos vídeos e
simulações. Os alunos serão convidados a participar na abordagem dos programas de prevenção e
reabilitação através de trabalhos que incluem uma apresentação crítica dos programas na aula (simulando
sessões individuais e de grupo).
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Para além de um teste final sobre a globalidade da matéria (50% da classificação final), realizar-se-á um
trabalho de investigação (individual e em grupo), cuja avaliação corresponde a 50% da classificação final da
UC. Em alternativa, os alunos podem optar por u8m exame final teórico-prático (100% da classificação).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, small videos, and role-play. Students are invited to engage in the simulation of prevention and
rehabilitation programs’ sessions (either in individual or group delivery), followed by a discussion on the
exercise and outcomes.
Evaluation: Final written exam (50%) plus research work (individual part and group presentation) (50%).
Students can chose to be evaluated by a final written test covering all the unit’s contents
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tratando-se de uma UC teórico-prática, as metodologias de ensino incluem o método expositivo, exercícios de
simulação e role-play. Alguns dos conteúdos são melhor abordados por aulas expositivas, enquanto outros são
melhor trabalhados em exercícios de role-play, simulação de casos e realização de sessões de grupo. A
elaboração de um trabalho de investigação em duas fases (individual para recolha de dados e construção da
base, seguida de trabalho de grupo no tratamento e apresentação dos mesmos), permitirá o desenvolvimento
de competências de investigação nesta área da intervenção e contribuirá para um incremento no sentido critico
de análise de outros estudos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Being a theoretical/practical curricular unit, the teaching methodologies include lectures, simulations, role-play
and group exercises. While some contents require lectures and group discussion, others are better addressed
with role-play and group exercises. The elaboration of a two-phase research project (individually collecting data
and building a database, followed by group work on data treatment and presentation in a meeting), will allow the
development of research skills on this area.
This exercise also contributes to a better understanding of the proposed theoretical models, and to the
development of skills for analyzing research outcomes.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bernstein, D., Arntz, A. & Vos M. (2007). Schema focused therapy in forensic settings: Theoretical model and
recommendations for best clinical practice. International Journal of Forensic Mental Health 6, pp. 169–183.
McGuire, J. (2006). Eficácia das intervenções para a redução da reincidência criminal. In A. C. Fonseca, M. R.
Simões, M. C. Taborda Simões, & M. S. Pinho (Eds). Psicologia Forense. Coimbra: Almedina. (pp. 639-665).
Rijo, D., Sousa, M. N., Lopes, J., Pereira, J., Vasconcelos, J., Mendonça, M. C., Silva, M. J., Ricardo, N., & Massa,
S. (2007). GERAR PERCURSOS SOCIAIS – Um Prog de Prevenção e Reabilitação Psicossocial para Jovens
com Comportamento Desviante. Ponta Delgada: Edição EQUAL/Ministério do Trabalho e da Solidariedade
Social.
Wolff, N. (2006). Intervenção em saúde mental para pessoas com comportamento anti-social: 10 pontos de
interface. In A. C. Fonseca, M. R. Simões, M. C. Taborda Simões, & M. S. Pinho (Eds). Psicologia Forense.
Coimbra: Almedina (pp. 559-582)

Mapa IX - 4º ClinSaud/ ICC - Terapias Cognitivas
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaud/ ICC - Terapias Cognitivas
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Augusto da Veiga Pinto de Gouveia - 82h - 31h30 m (T) 31h 30 (PL) 19h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paula Cristina Castilho Freitas
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina aborda a conceptualização e desenvolvimento das terapias cognitivas (TC), focando a
integração de processos interpessoais e emocionais no estado da arte da terapia cognitiva. Após a discussão
dos mecanismos e processos de mudança, são ilustradas as estratégias/técnicas terapêuticas mais
importantes.
Resultados da aprendizagem
1. Aquisição de conhecimentos teóricos e práticos relativos ao processo da TC.
2. Promover a reflexão sobre a interacção dos componentes envolvidos no processo da TC: a relação
terapêutica, a socialização com a perspectiva cognitiva da psicopatologia, a formulação do problema e os
diferentes tipos de técnicas terapêuticas utilizadas pela TC.
3. Pretende-se que o aluno adquira competências práticas nestas componentes do processo de psicoterapia e
seja capaz de executar correctamente as técnicas mais utilizadas, assim como a capacidade para avaliar a sua
utilidade relativa consoante os factores do doente e do problema.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit focuses on the conceptualization and development of cognitive therapies, especially on the integration
of interpersonal and emotional processes in the cognitive therapy state of the art. After discussing change
mechanisms and processes, the most important therapeutic strategies/techniques in cognitive therapy will be
illustrated.
Learning outcomes
1. Theoretical and practical knowledge of the cognitive psychotherapy process.
2. Reflection on the interaction of the components of the cognitive psychotherapy process: therapeutic
relationship, socialization with the cognitive approach to psychopathology, case formulation, and the different
therapeutic techniques used in the cognitive therapy approach.
3. Practical skills on these components of psychotherapy and the correct execution of the most widely used
techniques, according to the specific factors of the patient and of the problem at hand.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Delimitação conceptual das Terapias Cognitivas.
2. Evolução das terapias cognitivas:
2.1. Da terapia comportamento à terapia cognitivo-comportamental:
2.2. Das auto-verbalizações às estruturas de significado:
2.3. A valorização dos aspectos interpessoais;
2.4. A activação emocional como um aspecto fundamental na mudança do significado3. Mecanismos de
mudança nas Terapias Cognitivas.
4. O processo da Psicoterapia Cognitiva.
4.1. A socialização do doente com o modelo cognitivo.
4.2. Os diferentes tipos de B.
4.3.Grupos de Crenças.
4.4. Temas de vida.
4.5. Mapas Cognitivos
5.Técnicas Terapêuticas
5.1. Técnicas de confrontação por contra-argumentação com activação emocional.
5.2. Utilização da dissonância cognitiva em psicoterapia para modificação das crenças.
5.3.Tecnicas de confrontação por contra-argumentação sem activação emocional.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Conceptual framework of cognitive therapies
2. Evolution of cognitive therapies:
From behaviour therapy to cognitive-behavioural therapy: from the S-R and S-R-C models to the S-O-R-C
models;
2.2. From self-statements to structures of meaning: standard life styles
2.3. The importance of interpersonal aspects;
2.4. Emotional activation as a fundamental issue in changing meanings: the role of emotions in cognitivebehavioural therapies.
3. Mechanisms of change in cognitive therapies.
4. The cognitive psychotherapy process
4.1. The patient’s socialization within the scope of the cognitive model
occur in relation to “A”.
4.2. The different types of B.
4.3. Beliefs
4.4. Life issues
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4.5. Cognitive maps
5. Therapeutic techniques
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Todos os objectivos correspondem a conteúdos específicos. Assim, em relação aos objectivos abaixo
elencados, são apontados os conteúdos específicos que lhes correspondem:
1º Objectivo: “Conceptualização e desenvolvimento das terapias cognitivas, focando a integração de processos
interpessoais e emocionais no estado da arte da terapia cognitiva”– Conteúdos: 1. Delimitação conceptual das
Terapias Cognitivas. 2. Evolução das terapias cognitivas
2º Objectivo: “Mecanismos e processos de mudança” – Conteúdos: . 3. Mecanismos de mudança nas Terapias
Cognitivas.4. O processo da Psicoterapia Cognitiva.3º Objectivo: “As estratégias/técnicas terapêuticas mais
importantes.”- Conteúdos: 5.Técnicas Terapêuticas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
All objectives correspond to specific content. Thus, in relation to the objectives listed below, we point out the
specific content to which they relate:
Objective 1: "Conceptualization and development of cognitive therapies, focusing on the integration of
interpersonal and emotional processes in the cognitive therapy state of the art" - Contents: 1. Conceptual
framework of cognitive therapies. 2. Evolution of cognitive therapies.
Objective 2: "Mechanisms and processes of change" - Contents: 3. Mechanisms of change in cognitive
therapies .4 The cognitive psychotherapy process.
Objective 3: “The most important therapeutic strategies/techniques in cognitive therapy." - Contents: 5.
Therapeutic techniques.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo e interactivo. Actividades práticas utilizando técnicas de modelamento participante, role
playing, análise e discussão de casos clínicos e feedback.
Avaliação periódica:
- Ficha com um caso prático – 10 valores;
- um exame - 10 valores.
Avaliação final:
- exame final - 20 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and interactive methods. Participant modeling, role-play, case analysis and discussion, and
constructive feedback.
Periodic Evaluation:
- A practical case – 10 marks;
- an exam – 10 marks.
Final Evaluation:
- final exam – 20 marks.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Visando atingir os objectivos acima estabelecidos, a disciplina é leccionada em aulas teóricas e aulas práticas.
1. Os conteúdos puramente teóricos (1. Delimitação conceptual das Terapias Cognitivas. 2. Evolução das
terapias cognitivas são leccionados nas aulas teóricas.
2. Conteúdos Teorico-Práticos (3. Mecanismos de mudança nas Terapias Cognitivas, e 4. O processo da
Psicoterapia Cognitiva. são leccionados e exemplificados nas aulas teóricas e depois praticados nas aulas
práticas através da discussão de casos clínicos, métodos de modelamento participante com feedback, e em
role-play.
3. Conteúdos essencialmente práticos (5.Técnicas Terapêuticas., são abordados nas aulas teóricas sendo
explicado o seu racional e fundamentação empírica e exemplificados, sendo depois praticados nas aulas
práticas através da discussão de casos clínicos em que estão indicadas as técnicas terapêuticas a aprender,
utilização de métodos de modelamento participante com feedback, e em role-play.
Os alunos têm, assim, amplas possibilidades de praticar as competências a adquirir.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to achieve the objectives defined above, the unit is taught in lectures and practical classes.
1. The contents essentially theoretical (1. Conceptual framework of cognitive therapies. 2. Evolution of cognitive
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therapies are presented in theoretical classes.
2. The theoretical-practical contents (3. Mechanisms of change in cognitive therapies, e 4. The cognitive
psychotherapy process are taught and exemplified in theoretical classes and later practiced on practical
classes through the discussion of clinical cases, participant modelling methods with feedback, and role-play.
3. Essentially practical contents (5. Therapeutic techniques., are covered in lectures, being explained its
rationale and its empirical foundation exemplified, and later practiced in practices classes through discussion of
clinical cases in which the therapeutic techniques to learn are presented, using participant modelling methods
with feedback, and role-play.
Thus, students have ample opportunities to practice the skills to be acquired.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Antony, M., Barlow, D. (2002). Handbook of assessment and treatment planning for psychological disorders.
New York: Guilford Press
• Clark, D. & Beck, A. (2010). Cognitive Therapy of Anxiety Disorders: Science and Practice. New York: Guilford
Press. (cap. 6).
• Leahy, R. (Ed.).R oadbblocks in cognitive-behavioral therapy. Guilford Press. 2003.
• McMullin, R. (2000). The new handbook of cognitive therapy techniques. Norton.
• Sonnemans, J., & Fridja, N. H. (1994). The structure of subjective emotional intensity. Cognition and Emotion, 8,
329-350.

Mapa IX - 4º Clin Saud/ICC - Terapias Cognitivo-Comportamentais nas Perturbações da Personalidade
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º Clin Saud/ICC - Terapias Cognitivo-Comportamentais nas Perturbações da Personalidade
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Daniel Maria Bugalho Rijo - 57h 30m (T) 19h 45m (PL) 19h 45m (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos Gerais: (1) conhecer a natureza, características e diagnósticos das perturbações da personalidade
e (2) conhecer os principais modelos cognitivo-comportamentais para avaliação e intervenção nas
perturbações da personalidade.
Objectivos específicos:
1. Domínio dos sistemas de diagnóstico das perturbações da personalidade (DSM-IV-R e CID 10);
2. Capacidade de avaliar perturbações da personalidade através de instrumentos estruturados e por entrevista
clínica;
3. Domínio dos principais modelos para conceptualização e intervenção nas PP;
Competências a desenvolver:
Conhecimento dos sistemas de diagnóstico das perturbações da personalidade; capacidade de reconhecer e
diagnosticar perturbações da personalidade e de realizar diagnósticos diferenciais; domínio das principais
estratégias de intervenção com doentes do Eixo II; capacidade de adaptação das intervenções à patologia da
personalidade; competências relacionais para intervenção com casos difíceis.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General Goals: (1) To know the nature, features and diagnostic criteria for personality disorders, and (2) to know
the relevant cognitive-behavioral models for the assessment and intervention with personality disordered
patients.
Specific Goals
1. Knowledge about the diag. systems and criteria for personality disorders (DSM-IV-R and ICD 10);
2. Capability to assess personality disorders by using clinical interview and structured assessment
instruments;
3. Knowledge of the main cognitive models relevant for case conceptualization and interv. with PD patients.
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Learning Outcomes/Competencies
To know how to use personality disorders diagnose systems and manuals; to be able to recognize and diagnose
personality disorders including differential diagnosis; to be able to use major cognitive-behavioral strategies
with Axis II patients; to be able to adapt intervention programs to personality disordered people; to develop
relational skills for interventions with difficult patients.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Perturbações da Personalidade – Introdução histórica e questões relevantes
2. As Perturbações da Personalidade no DSM IV e na CID 10
3. Epidemiologia e Comorbilidade das Perturbações da Personalidade
4. Instrumentos de avaliação para diagnóstico
5. Psicopatologia cognitiva das Perturbações da Personalidade e intervenção terapêutica: o modelo cognitivo
de Beck e Freeman, a terapia focada nos esquemas de J. Young e a abordagem cognitivo-interpessoal de J.
Safran
6. Questões críticas na psicoterapia das Perturbações da Personalidade: alcance, eficácia e limites da
intervenção.
6.2.1.5. Syllabus:
Personality Disorders – Introduction, history and relevant issues
2. Personality Disorders in DSM-IV-R and ICD 10
3. Personality Disorders epidemiology and comorbidity issues
4. Diagnostic and assessment instruments and procedures
5. Cognitive psychopathology of Personality Disorders and therapeutic intervention: Beck and Freeman’s
cognitive model, Young’s Schema Focused Therapy, and J. Safran’s cognitive-interpersonal approach
6. Critical issues of Personality Disorders psychotherapy: scope, efficacy and limits of the intervention
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tratando-se de uma área relevante e consideravelmente extensa da psicopatologia, a complexidade e número
de diagnósticos impede que os alunos os conheçam previamente de forma aprofundada. Por este motivo, o
programa aborda os diagnósticos e a natureza das perturbações da personalidade, de modo a permitir o
conhecimento detalhado das classificações em uso e preparar para a correcta utilização dos meios de
diagnóstico disponíveis. Na segunda parte, parte-se da proposta conceptual mais “clássica” para as
perturbações da personalidade para aprofundar dois desenvolvimentos da mesma com implicações não só
para na compreensão da génese e manutenção destas patologias mas também com importantes contributos
para a intervenção em psicoterapia com estes doentes.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Due to the extension and relevance of this kind of psychopathology, and given the number and complexity of
these diagnoses, the syllabus includes diagnosis questions, personality pathology nature and developmental
origins issues, in order to allow accurate knowledge about the diagnosis systems in use and an accurate use of
the available assessment instruments. Latter, the most “classic” cognitive proposal for conceptualization and
intervention will be studied in order to better understand posterior developments of the initial cognitive model.
Schema focused therapy and the cognitive-interpersonal approach are among the most important contributions
not only for understanding the genesis and maintenance factors of personality disorders, but also because they
include important contributions for the effective clinical management of these patients.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositivo, discussão de casos clínicos, role-play de sessões de psicoterapia. Exercícios de simulação a partir
de personagens de filmes, literárias ou de figuras públicas com traços de perturbação da personalidade.
A UC será avaliada em quatro momentos distintos:
a) 2 testes escritos a realizar em sala de aula (25% + 25%)
b) trabalhos de grupo (3 elementos por grupo): (1) realização de diagnóstico para um caso de perturbação do
Eixo II e (2) formulação do caso com base no modelo da Terapia Focada nos Esquemas (25% + 25%).
Os estudantes podem optar por um exame final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, discussion of clinical cases, role-play of psychotherapy sessions. Simulation exercises based on
famous persons (movies characters, books and biographical material, celebrities) who display typical traits of
personality disorders.
This unit will have four evaluation moments
a) 2 written classroom tests (25% + 25%)
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b) group paper (3 elements per group): (1) diagnosis of a case of personality disorder, and (2) case formulation
according to the schema focused therapy model (25% + 25%).
Students can chose to be evaluated by a final written test.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tratando-se de uma UC teórico-prática, as metodologias de ensino incluem o método expositivo, exercícios de
simulação, role-play e exercícios de diagnóstico. Alguns dos conteúdos (quadros de diagnóstico, dados
epidemiológicos, modelos conceptuais) são melhor abordados por aulas expositivas, enquanto outros
(avaliação para diagnóstico e diagnóstico diferencial, estratégias de intervenção e dificuldades na relação
terapêutica), são melhor trabalhados em exercícios de role-play, simulação de casos e realização de trabalhos
de grupo. A elaboração de um trabalho escrito em duas fases, no qual o mesmo grupo de alunos trabalha sobre
um mesmo caso prático, permite o desenvolvimento de competências ao nível da avaliação para diagnóstico e
ao nível da formulação/conceptualização cognitivo-comportamental. Este trabalho permite certamente um
refinamento dos conhecimentos adquiridos sobre os modelos conceptuais propostos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Being a theoretical/practical curricular unit, teaching methodologies include lectures, simulations, role-play and
diagnosis exercises. While some contents require lectures and group discussion (diagnosis presentations, data
on epidemiology and theoretical conceptualizations), others are better addressed with role-play (assessment
and differential diagnosis, intervention strategies and relational issues) and group exercises (diagnosis issues
and case conceptualization hypothesis). The elaboration of a two-phase written paper requires students to work
on a chosen case, first to propose a diagnose and then to elaborate and refine a theoretical case formulation.
This exercise will contribute to the development of assessment skills, but also to a better understanding of the
proposed theoretical models.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Beck, A. T.; Freeman, A. et al. (2004). Cognitive Therapy of Personality Disorders. NY: Guilford.
Giesen‑Bloo, J., van Dyck, R., Spinhoven, P., van Tilburg, W., Dirksen, C., van Asselt, T.,
Kremers, I., Nadort, M. & Arntz, A. (2006). Outpatient Psychotherapy for Borderline
Personality Disorder. Arch Gen Psychiatric, 63, 649‑658.
Pinto-Gouveia, J. & Rijo, D. (2001). Terapia Focada nos Esquemas: questões acerca da sua validação empírica.
Psicologia. Vol XV (2), pp. 309-324.
Safran, J.D. & Segal, Z.V. (1990). Interpersonal Process in Cognitive Therapy. Basic Books.
Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema Therapy. A practioner’s guide. New York: The
Guilford Press.

Mapa IX - 4º ClinSaud/Forense- Psicologia Forense
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaud/Forense- Psicologia Forense
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António castro Fonseca - 31h 30m (T) 31h 30m (PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1) Esta unidade curricular tem como objectivo fornecer aos alunos uma visão crítica e aprofundada dos
principais contributos da Psicologia para o sistema de justiça nas suas diferentes vertentes (v.g criminal e de
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menores).
2) Espera-se que através desta unidade curricular, os alunos adquiram um bom conhecimento de conceitos e
princípios da Psicologia Forense, se familiarizem com as técnicas e procedimentos mais frequentemente
utilizados por psicólogos que trabalham nesta área, fiquem com uma visão aprofundada das questões
actualmente dominantes (tanto a nível da investigação como ao nível da intervenção) e se sintam preparados
para lidar com os problemas éticos e deontológicos que com frequência se colocam aos profissionais de
psicologia forense.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular Unit aims to provide the students with a critical and broad view of the main contributions of
Psychology to the judicial system in its different traits (e.g. criminal and juvenile justice).
Through this curricular Unit, we hope that students learn the main concepts and principles of Forensic
Psychology, get acquainted with the techniques and procedures frequently used by psychologists working in
this area, acquire a deep knowledge of the dominant issues both at intervention and research level, and feel
ready to deal with ethical and deontological problems that forensic psychologist are often confronted with.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Psic Forense
- Definição
- Uma breve sinopse histórica
2. O psic no contexto judiciário
- Os papéis do psic forense
- Alguns aspectos da prova pericial
3. Doença mental e crime
- Uma visão geral
- O caso das Perturbações da personalidade, psicopatia e crime:
• Terminologias e conceitos
• Subtipos e modelos de psicopatia
• Técnicas e instrumentos da sua Avaliação
• Recentes tentativas de alargamento do conceito a crianças e adolescentes
4. Responsabilidade criminal
Avaliação de competências jurídicas (v.g. participar no próprio julgamento)
6. Avaliação de riscos de violência/perigosidade
- o caso de violência sexual
7. A questão das falsas confissões e das memórias recalcadas
8. Questões específicas de Psic. Forense da Criança e do Adol.
- Desenvolvimentos recentes
9. Tendências actuais a nível da reabilitação no domínio da delinquência:
- A questão da justiça terapêutica
10. Reflexões a partir de alguns casos recentes em Psicologia Forense

6.2.1.5. Syllabus:
What is Forensic Psychology?
- A brief historical overview
2. The psychologist in the legal context
- Roles of the forensic psychologist
- Some aspects of expert evidence
3. Mental disorder and crime:
- An overview
- The case of personality disorders, psychopathy and crime:
• Terminology and concepts
• Subtypes and models of psychopathy
• Rating Scales
• Recent efforts to extend the concept to children and adolescents
4. Criminal responsibility
5. Evaluation of legal competences with special emphasis on the competences to stand trial
6. Assessing the risk of violence/dangerousness
- The issue of the risk of sexual violence
7. Recovered memories and false confessions
8. Child and adolescent forensic psychology
- Recent developments
9. Current issues in the rehabilitation of serious offenders:
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- The issue of therapeutic jurisprudence
10.Reflexions about some selected recent cases in forensic psychology
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A Psicologia tem, ao longo das últimas décadas, fornecido importantes contributos para o sistema de justiça,
tanto a nível clínico como a nível da investigação teórica e experimental. Tais contributos estão sintetizados em
inúmeros manuais de Psicologia Forense nos quais nos inspiramos para a preparação deste programa. Os
temas desta Unidade Curricular constituem uma amostra representativa desses contributos. Por exemplo, a
diferenciação entre psicologia forense e outras disciplinas afins, as questões da avaliação de risco
(perigosidade) e das competências jurídicas, bem como as questões de Psicologia Forense da criança e do
adolescente, que nos últimos anos tem sido objecto de muito estudo. A análise destas questões é essencial
para se atingir os objectivos fixados para esta unidade curricular e está em sintonia com os conteúdos dos
programas de psicologia forense leccionados em várias universidades com grandes tradições de ensino e
investigação neste domínio.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
During the last decades Psychology has made important contributions to the judicial system, not only at the
clinical level but also at the level of theoretical and experimental research.
Such contributions are organized in a systematic way in several recent handbooks and other specialized
publications that make the essence of this curricular Unit (see references list). For instance, the delimitation of
the field of Forensic Psychology , the requirements of the expertise on this field, the issue of risk assessment or
the issues of Child and Adolescence forensic psychology). Any of these issues has received a lot of attention in
academic courses or research programmes. Thus their inclusion in this Syllabus is crucial to fulfill the
objectives set for this Curricular Unit. It is also consistent with the programme adopted for the same scientific
area in several universities with long and strong traditions of teaching and research in this field.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Há aulas teóricas e práticas. As primeiras serão destinadas à exposição de conceitos e modelos teóricos e
uma análise crítica das investigações mais importantes relativas aos diversos conteúdos programáticos. As
segundas são destinadas a ilustrar como esses conhecimentos são utilizados na execução das diversas
tarefas frequentemente confiadas ao psicólogo que trabalha no sistema da justiça. Para tal, recorrer-se-á à
análise e discussão de vídeos científicos e ao estudo de casos relacionados com os diferentes conteúdos
desta unidade curricular. Além disso, durante as aulas práticas haverá a apresentação e discussão de
trabalhos individuais sobre temas relacionados com a matéria exposta nas aulas teóricas. A avaliação será
definida no início das aulas em conjunto com os alunos no respeito das normas definidas pelo Conselho
Pedagógico. A modalidade preferida é a de uma avaliação final para a parte teórica (com um peso de 65%) e
uma avaliação da parte prática (com um peso de 35%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
There will be theoretical and practical classes. The first ones will focus on concepts, theoretical models and
critical analyses of relevant research on topics of the syllabus described above. The second ones will consist of
presentation and discussion of scientific videos as well as discussion of cases that illustrate the topics lectured
in theoretical classes. Especial attention will be given to the presentation and discussion of works prepared,
presented and discussed by each student. These essays are linked to specific topics of the syllabus. As to the
evaluation, it will be defined at the beginning of the semester together with students, in considering the
guidelines set by the Pedagogical Board. The preference goes for a final examination of the theoretical
component (65% of final mark). This will be a written exam that includes multiple choice and development
questions. The practical work (presented and discussed in the class) represents 35% of the final mark.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A divisão em aulas teóricas e práticas é a que mais se adequa ao ensino/aprendizagem numa disciplina que
tem simultaneamente uma importante componente teórico-científica e uma outra componente que, por
definição, é aplicada ou marcadamente prática, Esses dois tipos de conhecimento são importantes para a
preparação de perícias psicológicas para o tribunal. Contudo uma vez que estes alunos terão posteriormente
estágios práticos, a ênfase nestas aulas é colocada na vertente teórica e expositiva, sem no entanto se
descurar a componente aplicada. Na mesma ordem de ideias dar-se-á, no programa, maior desenvolvimento
àquelas questões para que o psicólogo forense é mais frequentemente solicitado.
No que se refere à avaliação o exame da componente teórica será feito através de uma prova escrita que inclui
varias perguntas de escolha múltipla e um pequeno número de questões abertas de modo a avaliar se o aluno
assimilou toda a matéria dada. Por sua vez a avaliação da componente prática baseia-se na organização,
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apresentação e discussão do trabalho prático que no decorrer do semestre terá de ser feito por cada aluno.
Esta forma de avaliação parece ser a que melhor se adequa à dupla vertente desta unidade curricular (de
psicologia aplicada) e aos objectivos que através dela se pretende concretizar.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The coexistence of theoretical and practical classes is the one considered as the most adequate to the nature of
this curricular Unit, since it includes both a theoretical/scientific dimension and a practical component. In
particular, given the fact that psychological expertise is often challenged in courts, it is important that our
students receive a strong training both in technical and theoretical grounds, so that they are well prepared to
those tasks. However, the emphasis will be placed in the theoretical component since the other can be
enhanced afterwards during the training. Following this perspective, more attention will be given in this syllabus
to the issues that forensic psychologists are more frequently confronted with in their work.
Regarding the assessment of this unit, the exam should be able to verify if all the topics were duly understood,
as it includes multiple choice questions and a set of open questions. This solution seems the most adequate,
since it allows checking if topics lectured were all well assimilated, whether students could reflect and talk
about them. In addition, the practical knowledge assessment includes the organization, presentation and
discussion of the practical work during the semester and is be done by each student. In short, this evaluation
seems the most adequate to the double nature of this Unit (theoretical and practical) and to the main goals that
we intend to achieve.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Bailey, S. & Dolan, M. (2004). Adolescent forensic psychiatry. London: Arnold.
• Borgida, E. & Fiske, S. T.(Eds). (2008). Beyond Common Sense: Psychological Science in the Courtroom. USA:
Blackwell Publishing.
• Fonseca, A. C., Simões, M. R., Taborda Simões, M. C. & Pinho, M. S. (2006). Psicologia forense. Coimbra:
Almedina.
• Fonseca, A. C. (2008). Psicologia e Justiça. Coimbra: Almedina.
• Goldstein, A. M. (2007). Forensic psychology: Emerging topics and expanding roles. New York: Wiley.
• Gonçalves, R. A. & Machado, C. (Eds.) (2005). Psicologia forense. Coimbra: Quarteto.
• Hess, A. K. & Weiner, I. B. (Eds.) (2006). Handbook of Forensic Psychology. (3ªed.)New York: John Wiley &
Sons, Inc.
• Skeem, J. L., Douglas, K. S. & Lilienfeld, S. O. (2009). Psychological science in the courtroom: consensus and
controversy. New York: The Guilford Press.
• Viaux, J. L. (2003). Psychologie légale. Paris: Éditions Frison-Roche.

Mapa IX - 4º ClinSaude/PsicForense - Temas de Direito na Psicologia Forense
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaude/PsicForense - Temas de Direito na Psicologia Forense
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui do Carmo Fernando - 57h 30m - 19h 45m (T) 19h 45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos gerais:
- Promover o conhecimento/compreensão em torno de temas e normas jurídicas fundamentais para o trabalho
do psicólogo em contexto forense;
- Desenvolver competências de análise e reflexão na articulação Direito/Psicologia quer no campo conceptual
quer na prática forense
Competências Teóricas, pretende-se que os alunos:
- Conheçam as diferentes áreas do Direito ao nível dos seus princípios e principais regras processuais;
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- Identifiquem os princípios, normas e regras jurídicas que enquadram o papel do psicólogo forense;
- Reconheçam as especificidades de cada área jurídica.
Competências Práticas, pretende-se que os alunos:
- Sejam capazes de aplicar os conhecimentos adquiridos em situações reais específicas
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General objectives:
- To promote knowledge / understanding about key legal issues and standards for the work of the psychologist
in the forensic context;
- To develop skills of analysis and reflection in the articulation between law/psychology both in the conceptual
field or in the forensic practice
Regarding theoretical skills, it is aimed that students:
- Know the different areas of law in its main principles and procedural rules;
- Identify the legal principles, standards and rules which frame the role of the forensic psychologist;
- Recognize the characteristics of each area of law.
Regarding practical skills, it is aimed that students:
- Are able to apply their acquired knowledge in real situations.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O Direito e a Psicologia
As Traves Mestras do Ordenamento Jurídico e da Organização Judiciárias
Direito Penal e Processual Penal
- O crime: contra as pessoas;contra a família;
- Grandes linhas do processo penal português
- Prova: prova testemunhal, protecção de testemunhas e declarações para memória futura; prova pericial;
- A suspensão provisória do processo;
- Sentença e execução das penas e medidas de segurança.
- O regime jurídico da Mediação Penal;
Direito e Processo Civil
- Princípios e regras processuais essenciais;
- Prova: prova testemunhal; prova pericial;
- Incapacidades
- O dano moral.
Lei de Saúde Mental
Direito da Família e das Crianças e Jovens
- As famílias no direito português (paternidade e maternidade);
- Responsabilidades parentais: regulação, limitação e inibição do exercício
- A adopção; o apadrinhamento civil;
- Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo
- Lei Tutelar Educativa.
- A mediação no direito da família e das crianças.
6.2.1.5. Syllabus:
Law and Psychology
Key Issues on Judicial Planning and Legal Organization
Criminal Law and Criminal Procedure
- The crime: crimes against people, crimes against the family;
- Outline of the Portuguese criminal proceedings
- Proof: testimonial evidence, protection of witnesses and statements for future memory; forensic evidence;
- The temporary suspension of the process;
- Judgment and execution of sentences and security measures.
- The legal regime of the Penal Mediation;
Civil Law and Procedure
- Principles and essential rules of procedure;
- Evidence: testimony, forensic evidence;
- Disability
- The moral damage.
Mental Health Act
Family, Children and Young People Law
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- Families in Portuguese law (paternity and maternity);
- Parental responsibilities: regulation, limitation and inhibition
- Adoption; civil sponsorship
- Law on Protection of Children and Youth at Risk
- Educational Guardianship Law.
- Mediation in family law and children.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa de Temas de Direito em Psicologia Forense envolve informação sobre os princípios, normas e
regras jurídicas das várias áreas do Direito em que o trabalho do Psicólogo é fundamental. Nesse sentido, os
objectivos desta unidade curricular pretendem incrementar nos discentes o conhecimento básico necessário
para o domínio da linguagem e do contexto jurídico, bem como a compreensão do enquadramento da psicologia
a nível conceptual e prático, no campo da Justiça.
Pretende-se ainda que os alunos consigam aplicar e adequar os conhecimentos às especificidades de casos
concretos nas diferentes áreas: Penal, Civil, Família e crianças/jovens
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program Law Issues in Forensic Psychology involves information on the legal principles, standards and
rules of the various areas of law in which the work of the psychologist is essential. Accordingly, the objectives
of this unit aim to increase students’ basic knowledge on mastering the language and legal context, as well as
understanding the conceptual and practical framework of psychology in the field of Justice.
The aim is also that students are able to apply and adapt knowledge to the specificities of individual cases in
different areas: Criminal, Civil, Family and children/young people.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas decorrerão com alternância de métodos expositivos, análise de jurisprudência; estudos de casos;
contactos com os serviços judiciários e de apoio aos tribunais
A avaliação será realizada através:
a) duas frequências – 5 valores cada;
b) trabalho – 10 valores. Os alunos serão informados do teor e estrutura do trabalho no início de cada ano letivo.
O aluno dispõe ainda da possibilidade de realização de exame final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes will be held with expository methods, analysis of case law, case studies, contacts with the judiciary and
court support.
The assessment is done through:
a) two tests - 5 marks each;
b) work - 10 marks. Students will be informed of the content and structure of work at the beginning of each
school year.
The student also has the possibility of having an final exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Considerando a articulação dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular, organizouse todo o funcionamento da disciplina no sentido de estabelecer coerência e de consolidar conhecimentos e
competências.
Os conteúdos apresentados na exposição teórica são consolidados com outras metodologias activas, de forma
a solicitarem o exercício de análise, aplicação de conhecimento, reflexão.
A avaliação surge desenhada como uma extensão das aulas, com a realização do trabalho e das frequências,
que exigirá deste modo um trabalho contínuo dos alunos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Considering the articulation of the syllabus with the objectives of the unit, the unit’s organization was done in
order to establish consistency and to consolidate knowledge and skills.
The contents presented in the lectures are consolidated with other active methodologies in order to develop
analysis, knowledge application and reflection skills.
The assessment is designed as an extension of the classes, with the development of a work and test, thereby
requiring continuous work from students.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
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Bolieiro, H. & Guerra, P. (2009). A criança e a justiça. Coimbra: Coimbra Editor.
Carmo, R. (2011). A Prova Pericial – enquadramento legal. In M. Matos & R. A. Gonçalves (Coord). Manual de
Psicologia Forense (pp.35-50). Braga: Psiquilíbrios.
Centro de Direito da Família da Universidade de Coimbra (2009). 4ª Bienal de Jurisprudência de Direito da
Família. Coimbra: Coimbra Editora.
Latas, A. J., & Vieira, F. (2004). Notas e Comentários à Lei de Saúde Mental. Coimbra: CEJ/Coimbra Editora.
Santos, M. S., & Leal-Henriques, M. (2011). Noções de Direito Penal (4ª edição). Lisboa: Rei dos Livros.

Mapa IX - 4º ClinSaud/PsicForense - Questões Espec de Psicologia Forense/ Special Issues on Forens Psy.
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaud/PsicForense - Questões Espec de Psicologia Forense/ Special Issues on Forens Psy.
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Marques Alberto - T: 30 | P: 7 | Tutorial: 12 | Avaliação: 3 | Total: 52
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Rui Paquete Paixão
Salomé Estima Pinho
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Rui Paquete Paixão
Salomé Estima Pinho
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Promover a aquisição de conhecimento em áreas particulares da Psicologia Forense, nomeadamente na
Psicologia do testemunho
- Fomentar o desenvolvimento de competências relativas a aspectos e campos específicos de aplicação da
Psicologia no contexto jurídico, quer numa dimensão de avaliação psicológica, quer de intervenções.
- Promover a reflexão sobre o papel da Psicologia no contexto da Justiça e a sua articulação com o Direito
No plano teórico, espera-se que os alunos:
-adquiram conhecimentos em torno das temáticas da validação de testemunhos; dos processos subjacentes
ao testemunho (memória, evocação); avaliação e intervenção com vítimas de violência e em processos de
atribuição de custódia
No plano das competências práticas:
- espera-se que os alunos exercitem e desenvolvam competências de análise e compreensão dos casos, em
função das problemáticas características do contexto judicial; que desenvolvam competências de entrevista e
de avaliação forense.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Aims of this Curricular Unit:
- To promote the acquisition of knowledge in particular areas of Forensic Psychology, including the psychology
of testimony;
- To encourage the development of skills related to specific aspects and fields of psychology application in the
legal context, both in a dimension of psychological assessment and interventions.
- To promote reflection on the role of psychology in the context of Justice and its relationship with the Law.
In terms of theory, it is expected that students:
- acquire knowledge related to the validation of testimonies; to processes underlying the testimony (memory
recall); assessment and intervention with victims of violence and procedures for granting custody.
In terms of practice:
- it is expected that students exercise and develop skills of analysis and understanding of the cases, depending
on the problematic features of the judicial context, as well as they develop interview and forensic evaluation
skills.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Violência familiar: violência conjugal, maltrato infantil, violência filio-parental, maltrato do idoso
- O abuso sexual de crianças: identificação, avaliação, impacto
- A inquirição de crianças em suspeita de CSA.
- O papel do psicólogo na problemática do abuso sexual de crianças: ética, denúncia, funções em contexto
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jurídico
- Memória de testemunhos oculares. Reconhecimento de pessoas: linhas de identificação. Entrevista cognitiva.
Sugestionabilidade em adultos e crianças.
- Validação de testemunhos e simulação na Psicologia Forense
- Variáveis sociais nos processos de tomada de decisão. Normas de Justiça: análise psicossocial e condições
de aplicação
- Regulação do exercício das responsabilidades parentais: perspectiva legal e abordagem psicológica
6.2.1.5. Syllabus:
- Family violence: domestic violence, child abuse, child’s violence against parents, violence parental,
mistreatment of the elderly
- Child sexual abuse: identification, assessment, impact;
- The examination of children suspected of CSA.
- The role of the psychologist on the issue of child sexual abuse: ethics, reporting, functions in the legal context
- Eyewitness memory. Person recognition: identification lines. Cognitive interview. Suggestibility in adults and
children.
- Validation of testimonies and simulation in Forensic Psychology.
- Social variables in the processes of decision making. Standards of Justice: psychosocial analysis and
application conditions;
- Regulating the exercise of parental responsibilities: a legal perspective and psychological approach.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Considerando a articulação dos conteúdos com os objectivos da unidade curricular, organizou-se todo o
funcionamento da disciplina no sentido de consolidar conhecimentos e competências na área da Psicologia do
Testemunho e na compreensão e avaliação em situações de violência (em processos crime, de proteção e de
regulação da parentalidade) e em atribuição da custódia. Assim, com os conteúdos programáticos
apresentados pretende-se promover nos alunos da área da Psicologia Forense conhecimento relativo a
aspetos fundamentais da Psicologia do testemunho e em avaliações específicas em contexto jurídico, bem
como exercitar: a) entrevista/administração de instrumentos de avaliação; b) reflexão crítica sobre as
potencialidades e limites do contributo da Psicologia no domínio do testemunho e na avaliação em contexto
forense.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the articulation of the unit’s contents with the objectives, the functioning of the unit was organized
so as to consolidate knowledge and skills in Psychology of testimony and on the understanding and evaluation
in violence situations (in criminal proceedings, protection and regulation of parenting) and award of custody.
Thus, through the syllabus presented, we aim to develop students’ knowledge in the area of Forensic
Psychology, on fundamental aspects of psychology of testimony and in specific assessments in legal context,
as well as to exercise: a) interview / administration of assessment instruments; b) critical reflection on the
strengths and weaknesses of the psychology contribution in the field of testimony and evaluation in forensic
context.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas decorrerão com recurso a métodos expositivos, trabalhos de grupo de análise/reflexão, análise de
casos, de relatórios, e discussão de situações específicas.
A avaliação será realizada através:
a) Elaboração de um Diário de Bordo que tem por objetivo que os alunos façam uma síntese integradora das
várias temáticas abordadas (2,5 valores); b) Elaboração de um trabalho de campo, com apresentação na aula
prática e entrega de relatório escrito até ao dia do exame (5 valores); c) Realização de trabalho de análise de
caso em aula (2,5, valores); d) Realização de exame (10 valores).
O aluno dispõe da possibilidade de realização de exame numa avaliação única (Artigo 2; ponto 3.2)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes shall take place using lectures, group work analysis / discussion, case studies, reports, and discussion
of specific situations.
The assessment is done through:
a) Preparation of a Diary in which students should make a comprehensive overview of the various themes
covered (2.5 marks) b) Preparation of field work, with the presentation in class and delivery of a written report
up to the exam day (5 marks) c) a work-case analysis in class (2.5, marks); d) Exam (10 marks).
The student has the opportunity to go through an exam in a single assessment (Article 2, paragraph 3.2)
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
De acordo com os objectivos já descritos, as metodologias integram exposição de matéria, mas também o
contacto, para análise, discussão e reflexão, com casos concretos e com pesquisas desenvolvidas nas áreas
abrangidas pelos conteúdos. A avaliação proposta surge na continuidade deste trabalho com a elaboração de
trabalhos de campo (entrevistas, administração de protocolos de avaliação, entre outros) e em sala de aula que
permitam consolidar conhecimentos e competências essenciais no contexto da Psicologia forense.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
According to the objectives described above, the methodologies integrate lectures, but also the contact with
specific cases and research developed in the areas covered by the contents, for analysis, discussion and
reflection. The proposed assessment is an extension of this work, as there will be field work (interviews,
administration, evaluation protocols, among others) and classroom learning that allows the consolidation of
knowledge and skills essential in the context of forensic psychology.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alberto, I. (2010). Entre o “ponto” e o “todo” ou da análise atomista e linear à leitura global e integradora do
abuso sexual de crianças. Comentário a acórdão. Ousar Integrar, 5 (3), 89-102
Donohue, W., & Levensky, E. (Eds.) (2002). Handbook of forensic psychology. San Diego, CA: Academic Press.
Fiske, S., Bersoff, D. N., Borgida, E., Deau, K., &Heilman, M. E. (1991). Social science research on trial: The use of
sex stereotyping in Price Waterhouse vs. Hopkins,American Psychologist, 46, 1049-1060
Fonseca, A. C., Simões, M., Taborda Simões, M. C. & Pinho M. S. (Eds.) (2006). Psicologia Forense. Coimbra,
Almedina
Maclean, K. (2003). The impact of institutionalization on child development. Development and psychopathology,
15, 853-884
Pinho, M. S. (2008). Factores que influenciam a memória das testemunhas oculares. In A. C. Fonseca (Ed.).
Psicologia e justiça (pp. 299-330). Coimbra: Almedina

Mapa IX - 4º Clin Saud/ PsicGer - Avaliação Neuropsicológica e Envelhecimento Cognitivo
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º Clin Saud/ PsicGer - Avaliação Neuropsicológica e Envelhecimento Cognitivo
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
MÁRIO MANUEL RODRIGUES SIMÕES - 82h 31h 30m (T) 31h 30m (PL) 19h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
__
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
__
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Funcionamento cognitivo e emocional no envelhecimento normal/saudável e patológico. Técnicas e
instrumentos para descrever o processo individual de envelhecimento.
Resultados de aprendizagem
1. Domínio de utilização de instrumentos relevantes na avaliação do funcionamento cognitivo e emocional do
idoso: competências de administração, cotação e interpretação.
2. Conhecer dados de investigação sobre caracterização de diferentes quadros clínicos associados ao
envelhecimento.
3. Demonstrar capacidade para articular e comunicar informação obtida a partir da entrevista, história clínica e
resultados nos testes no contexto da elaboração de um relatório neuropsicológico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Cognitive and emotional functioning during healthy aging and pathological aging. Tools and techniques to
describe the individual process of aging.
Learning outcomes
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1. Knowing how to use instruments relevant for cognitive and emotional assessment of the elderly:
administration, scoring and interpretation competencies.
2. Knowing research results about characterization of different pathologies associated with aging.
3. To be able to articulate and communicate the information obtained (from interview, clinical history and tests)
to write neuropsychological case reports
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Envelhecimento e cognição: Memória, Atenção, Linguagem, Raciocínio e Funções Executivas. Modificações
precoces e perturbações nestas funções nos seguintes quadros clínicos: DCL, DA, demências subcorticais,
demência frontal, demência com corpos Lewy, demência semântica; doença de Parkinson; afasia não-fluente
progressiva. Comportamento adaptativo, personalidade e funcionamento emocional no envelhecimento
saudável e no envelhecimento patológico. Questões relativas ao diagnóstico precoce e diferencial.
Instrumentos e técnicas para a caracterização individual dos processos de envelhecimento com referência a
estudos em Portugal: rastreio cognitivo (MMSE; ACE-R; MoCA; DRS-2; CANTABeclipse e CANTAB-Alzheimer);
Funções Executivas (Fluência Verbal Semântica e Fonémica); Memória (DWRT; WMS-III; CVLT-II; FCSRT;
FOME; RBMT-III; CAMPROMPT); Linguagem (PALPA; PAL); Motricidade (Purdue); Qualidade de Vida
(WHOQOL-OLD); Ansiedade (GAI); Depressão (GDS-30); Simulação e Esforço insuficiente (FIT).
6.2.1.5. Syllabus:
Aging and cognitive functions: Memory, attention, language, reasoning, executive functions. Early changes and
impairments of these functions in the following disorders: Mild Cognitive Impairment, Alzheimer, subcortical
dementias, frontal dementia, dementia with Lewy bodies, semantic dementia, Parkinson, progressive non-fluent
aphasia. Adaptive behaviour, personality, and emotional functioning. Issues related to early and differential
diagnosis. Cognitive and emotional functioning in healthy aging and pathological aging. Tests (including
reference to portuguese studies): cognitive screening (MMSE; ACE-R; MoCA; DRS-2; CANTABeclipse e
CANTAB-Alzheimer); Executive functions tests (Verbal Fluency tests); Memory tests (DWRT; WMS-III; CVLT-II;
FCSRT; FOME; RBMT-III; CAMPROMPT); Language tests (PALPA; PAL); Motor tests (Purdue Pegboard); Quality
of life (WHOQOL-OLD); Anxiety (GAI); Depression (GDS-30); malingering/insufficient effort test (FIT).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa enuncia princípios da avaliação neuropsicológica de adultos idosos, apresenta testes mais
importantes por domínios de avaliação neurocognitiva e faculta conhecimento e competências práticas de
administração, cotação e interpretação de testes e outros instrumentos necessários à elaboração de um
relatório (trabalho prático individual).
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus provides assessment and rehabilitation principles, presenting some of the most important
neuropsychological tests by assessment domains, as well as knowledge and practical skills necessary to
make use of neuropsychological test administration, scoring, interpretation and report writing (Individual
practical assignment).
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo; diapositivos; material de testing; treino com materiais de testing; avaliação de protocolos;
sumários desenvolvidos; bibliografia (livros, capítulos, artigos, outros tex tos, slides apresentados nas aulas).
Os materiais de testing encontram-se na Testoteca ou no Gabinete de Apoio à Investigação e Docência.
Avaliação dos alunos: 1. Exame escrito (teórico): 10 valores (Questões de Escolha múltipla, completamento,
curto e médio desenvolvimento). 2. Trabalho prático individual: 10 valores. 3. Exame final englobando a
totalidade da matéria.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, slides, testing material, training with testing materials, evaluation of protocols, developed summaries,
bibliography (books, chapters, articles, other texts, slides presented in class). The testing materials can be
found in the file of the unit and on the restricted file (Support Office for Teaching and Research and/or Testing
Service).
Student assessment:
1. Written exam: 10 marks (Multiple Choice Questions, completion, short and medium development).
2. Individual practical assignment (case report): 10 marks. 3. Final writing examination (all program contents).
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Metodologia de ensino diversificada (exposição, material de testing, treino com materiais).
O ensino está centrado em instrumentos de avaliação representativos usados no exame de pessoas idosas e
na integração da informação obtida na avaliação psicológica no relatório psicológico.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Diversified teaching methodologies (lectures, testing materials, training).
The teaching is focused on representative psychological assessment instruments used in the examination of
older adults and in the integration of data in the psychological report.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
American Bar Association and American Psychological Association Assessment of Capacity in Older Adults
Project Working Group (2008). Assessment of older adults with diminished capacity: A handbook for
psychologists. Washington, DC: American Bar Association and American Psychological Association.
Attix, D. & Welsh-Bohmer, K. (Eds.) (2006). Geriatric neuropsychology: Assessment and intervention. New York:
Guilford.
Gauthier, S., & Rosa-Neto, P. (Eds.) (2011). Cases studies in Dementia: Common and uncommon presentations.
New York: Cambridge University Press.
Green, J. (2000). Neuropsychological evaluation of the older adult: A clinician’s guidebook. New York: Academic
Press.
Lichtenberg, P. A. (Ed.) (2010). Handbook of assessment in clinical gerontology (2nd ed.). New York: Academic
Press.
Strauss, E., Sherman, E. M. S. & Spreen, O. (2006). A compendium of neuropsychological tests: Administration,
norms, and commentary (2nd ed.). New York: Oxford University Press.

Mapa IX - 4º ClinSaude/PsicGer - Biologia e Fisiologia do Envelhecimento
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaude/PsicGer - Biologia e Fisiologia do Envelhecimento
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Manuel Marques de Almeida - 57h 30m - 19h 45m (T) 19h 45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O obj primário é permitir apreciar a contribuição de diferentes modificações moleculares, celulares e de
controlo para as principais modificações associadas à deterioração funcional presente no envelhecimento.
Pretende-se também o desenvolvimento de competências de aplicação destes conceitos genéricos a
problemas específicos formulados em artigos científicos selecionados.
Competências
1-Reflexão sobre a contribuição de mod moleculares, celulares e controlo responsáveis pelas principais
modificações associadas à deterioração funcional do envelhecimento.
2-Capacidade de apreender conceitos genéricos e aplicá-los a casos particulares
3-Capacidade de apresentação oral de resultados na forma de artigos científicos
4-Capacidade de integrar discussões de grupo em secções de discussão de artigos científicos
5-Capacidade de definir o estado da arte de um tópico apresentado na forma de uma monografia.
6-Apreensão de hábitos de estudo contínuo e autorregulado (aprender a aprender)
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The primary objective of this unit is to allow an analysis of the cont. of different modifications, at the molecular,
cellular and control levels, for the functional modifications observed upon aging. The secondary objective is to
develop competences to apply these generic concepts to solving a series of defined problems formulated in
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scientific papers selected for presentation and discussion.
1-Analysis of the relative contribution of molecular,cellular and system control modifications responsible for the
main different functional changes present during aging
2-Ability to understand generic concepts and apply such concepts to particular situations
3-Skills of oral presentation of scientific data in the form of scientific papers
4-Ability to participate in group discussions of these scientific papers
5-Ability to define the state of the art of a particular topic presented in the form of a short monograph
6-Acquisition of skills of self-learning (learn to learn) and ongoing study
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Definição de uma população para um estudo de envelhecimento; modelos animais para o estudo de
envelhecimento.
2. Teorias moleculares e de modificações genéticas. Mutações somáticas e envelhecimento; telómeros e
‘gerontogenes’.
3. Teorias celulares de formação de radicais e ‘advanced end-glycosylated products’. Alimentação e consumo
energético.
4. Teorias de disfunção mitocondrial. Função mitocondrial, bio-energética e formação radicalar.
5. Modificações sensoriais com a idade (visão e percepção visual, audição e sensibilidade cutânea).
Apresentação sistematizada de modificações fisiológicas e no sistema nervoso central. Disfunções cognitivas,
particularmente na doença de Alzheimer, de controlo motor, particularmente na doença de Parkinson, e do
sono.
6. Disfunções do foro psiquiátrico (depressão, ansiedade, delírio e halucinações). Utilização de fármacos
pscicoactivos no idoso.
7. Problemas de medicação no idoso.
8. Perspectivas de intervenção no idoso
6.2.1.5. Syllabus:
1. Defining a population for an aging study, animal models for studying aging.
2. Theories of molecular and genetic modifications. Somatic mutations and aging, telomeres and 'gerontogenes'.
3. Cellular theories of formation of radicals and ‘advanced end-glycosylated products’. Food and energy
consumption.
4. Theories of mitochondrial dysfunction. Mitochondrial function, bio-energy and free radical formation.
5. Sensory changes with age (vision and visual perception, hearing and skin sensitivity). Structured
presentation of physiological changes and central nervous system. Cognitive dysfunction, particularly
Alzheimer's disease, motor control, particularly in Parkinson's disease and sleep.
6. Psychiatric disorders (depression, anxiety, delusions and hallucinations). Psychoactive medication in the
elderly.
7. Issues of medication in the elderly.
8. Intervention perspectives in the elderly.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O primeiro objectivo geral mencionado articula-se, de forma mais directa, com os primeiros tópicos
programáticos mencionado, no que diz respeito à sua explanação teórica; o segundo objectivo geral referido,
prende-se com a aplicação destes conteúdos a diversas situações, englobadas no último ponto do programa.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The first general purpose mentioned is articulated, more directly, with the first contents mentioned, with regard
to their theoretical explanation; the second general purpose, relates to the application of these contents to
various situations, covered by the last item of the program.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas magistrais, da responsabilidade exclusiva dos docentes, para apresentação de conceitos
genéricos de processos moleculares, celulares e de controlo associados ao envelhecimento, assim como das
principais modificações fisiológicas e farmacológicas presentes no idoso.
Aulas teórico-práticas na forma de seminários orientados, com apresentações pelos discentes de artigos
científicos seleccionados pelos docentes, e discutidos pelo grupo de trabalho.
A avaliação pode ser realizada através de exame final ou de um composto de:
-avaliação da apresentação oral e da participação nas sessões de apresentação de artigos científicos (50%)
-apresentação de uma monografia sobre um tema escolhido por cada discente e previamente validado pelos
docentes (50%)
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures provided by teachers are used for the presentation of general concepts of molecular, cellular and
control associated with aging, as well as the main physiological and pharmacological modifications present in
the elderly.
Theoretical and practical classes in the form of directed seminars, with students presentation of scientific
articles selected by teachers and discussed in group work.
The assessment consists of a final examination or is composed by:
-evaluation of the oral presentation and participation in the group discussions of all scientific papers selected
(50%)
-presentation of a monograph about a topic selected by the student and previously validated by the teachers
(50%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas magistrais, prendem-se preponderantemente com a aquisição dos conhecimentos necessários
(objectivo 1) à reflexão que se lhes segue, num formato mais teórico-prático e interactivo, e que tem como
principal objectivo o desenvolvimento de competências de aplicação destes conceitos genéricos a uma série
de problemas particulares (objectivo2)
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The master classes, mainly relate to the acquisition of essential knowledge (Objective 1) the reflection that
follows them in a more theoretical-practical and interactive format, and has as main objective the development
of skills for applying these general concepts to a number of particular problems (objective 2)
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Clark, W.R., (2002). A Means to an End. The Biological Basis of Aging and Death. Oxford: Oxford University
Press.
Masoro, E.J. & Austad, S.N. (2001). Handbook of the Biology of Aging. New York: Academic Press.
Timira, P.S.(2003). ‘Physiological Basis of Aging and Geriatrics. Boca Raton: CRC Press.

Mapa IX - 4º ClinSaud/PsicGer - Questões Psicossociais do Envelhecimento
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaud/PsicGer - Questões Psicossociais do Envelhecimento
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
MARGARIDA MARIA BAPTISTA MENDES PEDROSO DE LIMA - 57h 30m -19h 45m (T) 19h 45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
MARIA TERESA MESQUITA CARVALHO SOUSA MACHADO - tmachado@fpce.uc.pt
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
MARIA TERESA MESQUITA CARVALHO SOUSA MACHADO - tmachado@fpce.uc.pt
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Reflectir sobre a pertinência actual do estudo do envelhecimento.
– Reconhecer a complexidade e transdisciplinariedade do estudo envelhecimento.
– Compreender as tendências de investigação no domínio.
– Desenvolver uma reflexão crítica sobre os mitos relacionados com o envelhecimento.
– Adquirir uma visão do desenvolvimento coextensiva à duração da vida.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
– To think reflexively about the importance of the study of ageing.
– To recognize the complexity and transdisciplinarity of studying ageing.
– To understand the research trends in this area.
– To develop a critical view about myths related to the ageing process.
– To develop a perspective of human development that takes in consideration the average life span.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. O curso da vida – O desenvolvimento humano na idade adulta:
- Desenvolvimento do adulto como um tecido de relações complexas e imbricadas.
- O envelhecimento na perspectiva demográfica (implicações para a Psicologia).
II. A representação social do envelhecimento:
- Mitos, preconceitos, formas implícitas e explícitas de discriminação e intervenção para mudança.
III. O desenvolvimento intelectual do adulto.
- Noções e metodologias da investigação (inteligência psicométrica do adulto &inteligência prática).
IV. A atenção e aprendizagem na idade adulta.
- A atenção seletiva, focalizada, sustentada e dividida & expectativas motivações e características individuais
envolvidas na aprendizagem no adulto idoso.
V. Bem-estar e Qualidade de vida na idade adulta avançada.
- Variáveis personológicas & serviços prestados aos idosos
VI. Morte e processo de morrer.
6.2.1.5. Syllabus:
The course of life – Human development in the adulthood:
- Development of the adult as a context of complexity and intertwined relationships.
II. The social representation of ageing:
- Myths, prejudice, implicit and explicit forms of discrimination (importance of training technicians who work
directly with the elderly).
III. The intellectual development of the adult
- Research methodologies in this area (psychometric intelligence in adulthood & practical intelligence)
IV. Attention, memory and learning in adulthood.
- Selective, focused, sustained and divided attention & characteristics of adult learners, expectations,
motivations involved in learning settings.
V. Quality of Life and Well-being in advanced adulthood.
- Personological variables & Psychosocial intervention.
VI. Death and dying.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular pretende sensibilizar os alunos para questões inerentes ao processo de envelhecimento –
numa perspectiva desenvolvimental – nas sociedades contemporâneas. São assim focados aspetos
fundamentais do processo de desenvolvimento ao longo da vida adulta, com especial relevo para questões
metodológicas (de investigação) que garantam a equidade na avaliação com adultos idosos. São explicitados
conceitos psicológicos (intelectuais, motivacionais, psicossociais) relativos ao desenvolvimento na vida adulta.
A análise crítica destes conceitos, integrada com questões relativas aos mitos ou preconceitos de algumas
sociedades ocidentais relativamente ao processo de envelhecer visam estimular o estudo crítico dos alunos
sobre estas matérias.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The unit aims to draw students’ attention to issues related to the ageing process – from a developmental
approach – in contemporary societies. Therefore, there is a focus on fundamental aspects of the development
process throughout adulthood, with emphasis on methodological issues (research themes) to ensure equity in
assessment with older adults. There is the explanation of explicit concepts (intellectual, motivational,
psychosocial) relevant to understand adult development. The critical analysis of these concepts, integrated with
issues related to the myths and prejudices of some Western societies in relation to the ageing process, is
designed to stimulate students’ critical study on these subjects.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo, socrático, demonstrações, trabalhos de grupos nas aulas.
Avaliação: exame + trabalho em grupo sobre envelhecer noutra época ou cultura. (50% T. + 50% P.)
Opção exame final (de acordo com normas vigentes)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures; Socratic inquiry; Demonstrations, Group work in classroom.
Evaluation: exam + group work on ageing in another time or culture (50% Lectures + 50% P)
Final exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
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curricular.
As metodologias de ensino de base transmissiva destinam-se a apresentar os conteúdos concetuais
fundamentais da unidade curricular. Conjuntamente, o recurso ao questionamento socrático e às discussões
em grupo pretende mobilizar os conhecimentos, crenças e perspectivas dos alunos sobre os assuntos em
causa de modo a criar-se a oportunidade para desenvolverem ideias e perspectivas mais consistentes e
cientificamente fundamentadas. As demonstrações e visionamento de filmes/recursos web pretendem
contribuir para aprofundar a compreensão dos assuntos e o desenvolvimento de competências numa
perspectiva aplicada.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The traditional lecture methodologies are planned to present the fundamental conceptual contents of the unit.
Moreover, the use of Socratic questioning and group discussions methods aim to mobilize students’ knowledge,
beliefs and perspectives about the topics in the program, in order to create the opportunity to develop ideas and
perspectives more consistent, accurate and scientifically grounded. Demonstrations and movies/web
resources viewing aim to contribute to deepen the students’ understandings and the development of skills in an
applied perspective.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Carvalho, M. I. (2007). Uma abordagem do Serviço Social à Política de Cuidados na Velhice em Portugal. Centro
Português de Investigação em História e Trabalho Social.
Daines, J., Daines, C., & Graham, B. (1992). Adult learning adult teaching. University of Nottingham: Department
of Adult Education.
Dixon, R. & Cohen, A-L (2003). Cognitive devin adulthood. In R. M. Lerner, M. A. Easterbrooks & J. Mistry (Eds.),
Handbook of psychology (vol. 6). N.J.: JohnWley & Sons, Inc.
Frank, R. G. E. et al (2004). Primary care Psychology. Wastinghin., DC. US: APA
Marchand, H. (2001). Temas de desenvolvimento psicológico do adulto e do idoso. Coimbra: Quarteto Editora.
Merriam, S. B., & Caffarella, R. S. (1999). Learning in adulthood: A comprehensive guide (2ª ed.). San Francisco:
Jossey-Bass Publ.
Simões,A.(2006).A nova velhice: Um novo público a educar.Porto Ambar.
Vandenplas-Holper, C.(2000).Desenvolvimento psicológico na idade adulta e durante a velhice: Maturidade e
sabedoria. Porto: ASA

Mapa IX - Intervenção Psicoterapêutica com Idosos/Psychotherapeutic interventions with elderly
6.2.1.1. Unidade curricular:
Intervenção Psicoterapêutica com Idosos/Psychotherapeutic interventions with elderly
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Margarida Maria Baptista Mendes Pedroso de Lima
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carla Crespo
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Carla Crespo
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Envelhecer é um privilégio e uma aquisição social - é também um desafio com impacto em todas as dimensões
da nossa sociedade. Nesta disciplina exploram-se os impactos ao nível das abordagens psicoterapêuticas.
Resultados de aprendizagem
Adquirir conhecimentos básicos sobre as temáticas que surgem mais frequentemente na intervenção
terapêutica com pessoas idosas, bem como, as perturbações mentais predominantes e possibilidades de
intervenção.
Compreender as conexões históricas e influências teóricas e sociais que formatam o pensamento corrente e a
investigação na área.
Reconhecer as limitações e as vantagens das diferentes orientações teóricas e propostas de intervenção
discutidas.
Saber aplicar as orientações teóricas principais a estudos de caso e experiências clínicas.
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Desenvolver as competências básicas para estabelecer uma relação de ajuda.
Adquirir capacidade para desenvolver programas de intervenção na velhice nas principais áreas de atuação do
psicólogo.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Aging is a privilege and a social acquisition – it is also a challenge with an impact on all aspects of our society.
This course explores the impact on the psychotherapeutic approaches.
Learning Outcomes
Acquisition of basic knowledge about mental disorders in advanced adulthood and perspectives of intervention.
1) To understand some of the topics likely to appear frequently in therapeutic intervention with the elderly.
2) To understand loss and grief in the life cycle and understand its specificities in the 3rd age.
3) To know the comprehensive models (the etiology, manifestations, and maintenance factors) of loss, grief and
associated symptoms.
4) To allow an approach to the reality of clinical intervention by knowing and applying some cognitive-behavioral
assessment and intervention techniques to loss and mourning during the 3rd age.
5) To know the different contexts of intervention at this level.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Intervenção terapêutica com pessoas idosas: panorama geral
1.1. Âmbitos e contextos de intervenção com pessoas idosas
1.2. Prática psicológica com pessoas idosas:
1.3. Principais perturbações mentais na idade adulta avançada.
2. Temas de intervenção terapêutica com idosos:
2.1. Perda e Luto: Modelos compreensivos e estratégias de intervenção.
2.2. Deterioração cognitiva e demências: desafios na prevenção e na
intervenção psicológica - Intervenção cognitiva, comportamental e funcional nas demências.
2.2.1. Orientação para a realidade
2.2.2. Terapia pela Validação e pela Resolução
2.2.3. Terapias com animais
2.2.4. Estimulação sensorial
3. Intervenção no Abuso e maus tratos
3.1. Prevenção
3.2. Avaliação e
3.3. Terapias breves e terapias de apoio
4. Intervenção em grupo: dos grupos de apoio à psicoterapia de grupo na idade avançada
4.1. Vantagens e factores terapêuticos da intervenção em grupo
4.2. Tipos de intervenção em grupo
6.2.1.5. Syllabus:
1. Mental disorders in advanced adulthood.
2. Themes of therapeutic intervention with the elderly
a. Transference and counter-transference processes.
b. Loss and Mourning: comprehensive models and intervention strategies.
i. Loss and mourning as regulatory processes of the life cycle.
ii. Mourning: diagnostic issues and comprehensive models.
iii. Specific aspects of loss and mourning in the 3rd age, losses of identity and interpersonal losses.
iv. Strategies for assessment and therapeutic intervention.
c. Adaptation to retirement and leisure: counseling and transitions in life
d. Body image and sexuality.
e. Cognitive deterioration and dementia: challenges in prevention and intervention. Psychological intervention in
dementia.
3. Clinical contexts and intervention.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tendo em conta que o objectivo principal desta uc é oferecer uma perspectiva global sobre os modelos e
terapias de intervenção na idade avançada os conteúdos programáticos surgem encadeados numa sequência
coerente com os objectivos traçados.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering that the main objective of this unit is to provide a global perspective on the models and
interventional therapies in advanced age, the contents are presented in a sequence that is consistent with the
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goals defined
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva e experiencial.
Métodos de avaliação:
A classificação final na uc é obtida através de :
- Prova de Tipo B: Trabalho de grupo, de pesquisa e aplicação de conhecimentos, através de Ficha Guia com
base num caso clínico (50%)
- Prova de tipo A: Exame final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and experiences.
Assessment Methods:
The final grade in the unit is obtained from:
- Type B exam: Group work, research and knowledge application through a Worksheet based on a clinical case
(50%)
- Type A exam: Final exam

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia expositiva adequa-se à apresentação teórica dos diferentes Modelos enquanto a ativa e
experiencial à aprendizagem de competências atitudinais e de relação.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lectures are more appropriate for the presentation of different theoretical models, whereas the active and
experiential methods promote the learning of attitudinal and relationship skills.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Baldwin, R., Chiu, E., Katona, C. & Graham, N. (2002). Guidelines on depression in older People: Practising the
evidence. Londres: Cromwell Press.
Knight, Bob G. & Poon, C. Y. M. (2008). Contextual Adult Life Span Theory for Adapting Psychotherapy with Older
Adults. J. Rat-Emo Cognitive-Behav Ther. 26: 232-249.
Neimeyer, R. A., Burke, L. A., Mackay, M. M., & Van Dyke Stringer, J. G. (2010). Grief Therapy and the
Reconstruction of Meaning: From Principles to Practice. Journal of Contemporary Psychotherapy, 40(2), 73-83.
Pachana, N. A. et al. (2010). Casebook of Clinical GeroPsychology. Oxford University Press
Saiger, G. M. (2001). Group psychotherapy with older adults. Psychiatry, 64(2), 132-145.
Seligman, M. E. P., Steen, T. A. & Park, N. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of
interventions. American Psychologist, 60, 410 – 421.

Mapa IX - 4º ClinSAud/PsicGer-Questões Especiais de Intervenção na Idade Adulta
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSAud/PsicGer-Questões Especiais de Intervenção na Idade Adulta
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
MARGARIDA MARIA BAPTISTA MENDES PEDROSO DE LIMA
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Esta UC pretende oferecer um panorama geral sobre os pressupostos e as competências de intervenção na
idade avançada.
Competências a adquirir:
1. Compreender os requisitos sociais, psicológicos e institucionais da intervenção na idade adulta avançada.
2. Adquirir conhecimentos básicos práticos e experienciais sobre a intervenção e as terapias na idade adulta
avançada.
3. Reflectir sobre os paradigmas subjacentes aos diferentes tipos de intervenção.
4. Adquirir conhecimentos básicos sobre o desenvolvimento das intervenções na promoção do bem-estar e da
saúde e na prevenção/intervenção.
5. Adquirir conhecimentos sobre os níveis e formas de intervenção do psicólogo nos diferentes contextos e as
adaptações necessárias para levar a cabo a intervenção em determinados contextos
6. Adquirir competências práticas de promoção do desenvolvimento pessoal e de técnicas de aconselhamento
com adultos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To understand the social, psychological and institutional requirements concerning the intervention in late
adulthood.
2. To learn how to do intervention and therapies in late adulthood.
3. To reflect about the paradigms which underline the different types of intervention.
4. To learn the development of intervention actions that aim to promote well-being, health and
prevention/intervention.
5. To learn the different levels and forms of intervention in the different contexts.
6. To develop practical competencies promoting personal development and enabling future professionals to use
counseling techniques.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Enquadramento conceptual
1.1.Representações sobre envelhecimento em torno das questões do poder, imagem e segregação.
Implicações para as políticas sociais.
1.2.Identidade e personalidade na idade adulta: Implicações na intervenção e desenvolvimento pessoal.
1.3.Processos cognitivos: memória, aprendizagem e inteligência na idade adulta avançada: implicações na
intervenção. Relação com o conceito de sabedoria e de moralidade.
2.Desenvolvimento pessoal: intervenção, optimização e activação das potencialidades na idade adulta:
2.1. Introdução ao conceito de desenvolvimento pessoal
2.2. Intervenção
a.Possibilidades e características
b.Aspectos importantes na formação e treino
c.Promoção do envelhecimento bem-sucedido: i. Promoção e proteção das potencialidades. ii. Prevenção das
limitações/problemas individuais. iii. Utilização de grupos formais/informais, instituições e unidades
socioculturais
d.Psicoterapias individuais e de grupo
3. Níveis e formas de intervenção do psicólogo
6.2.1.5. Syllabus:
1.Conceptual framework
-Representations of ageing considering issues of power,image and segregation.Their implications for social
policies.
-Identity and personality in adulthood: implications for personal development and intervention.
-Cognitive processes:memory,learning capabilities and intelligence in adulthood:implications for the
intervention. The relation between the cognitive processes and the concepts of wisdom and morality.
2.Personal development: intervention,optimizing and activating potentialities in adulthood:
- Introduction to the concept of personal development
- Intervention
a.Intervention:possibilities and features
b.Aspects to be focused on during the training
c.Promoting successful ageing:i.Promoting and protecting potentialities.Preventing individual
limitations/problems iii.Resorting to formal and informal groups,institutions and socio-cultural units
d.Individual and group psychotherapies
3Levels and forms of intervention of the psychologist in different contexts
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os diferentes objectivos da disciplina são operacionalizados através dos diferentes pontos do programa que,
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na sua globalidade, cumprem o objetivo principal definido.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The different objectives of the unit are put in practice through the different issues of the program; the whole of
the syllabus contents will allow the achievement of the defined general goal.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva e experiencial.
Avaliação contínua (participação nas aulas e portfólio sobre os conteúdos administrados) – 50%; Teste
individual escrito – 50%.
Está prevista, como alternativa, a realização de um exame final escrito sobre a globalidade da matéria.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and experiential. Continuous assessment (class participation and portfolio on the contents studied)
– 50%; written individual test – 50%.
Students can choose to be evaluated trough a final written exam about all the contents of this unit.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Com o método expositivo procura-se transmitir conhecimentos de base essenciais à compreensão do conceito
de envelhecimento. Os temas de trabalho incidem sobre temáticas relevantes para a intervenção do psicólogo
neste domínio.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Demonstration of the teaching methodologies coherence with the currilar unit’s objectives
The lectures’ purpose is to impart knowledge foundations necessary for the understanding of aging. The
subjects of the essays concern relevant issues related to psychological interventions in this domain.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Corey, G. (1999). Theory and practice of counselling and psychotherapy, 5th ed. Pacific Grove, C A:
Brooks/Cole.
Egan, G. (1998). The skilled helper. California: Brooks/Cole Publishing Company.
Gladding, S. T. (2000). Counseling: A Comprehensive Profession, 4th ed. Columbus, OH: Merril/Prentice Hall.
Kenedy, G. J. & Tanenbaum, S. (2000). Psychotherapy with older adults. American Journal of Psychotherapy,
vol. 54.
Knight, B.G. & McCallum, T.J. (1998). Adapting psychotherapeutic practice for older clients: Implications of the
contextual, cohort-based, maturity specific challenge model. Professional Psychology. 29, 15-22.
Knight, B.G. (1999). The scientific basis for psychotherapeutic interventions with older adults: An overview.
Journal of Clinical Psychology, 55, 927-934.
Knight, B.G. (2004). Psychotherapy with older adults, 3rd edition. Thousand Oaks (CA): Sage. Publications.

Mapa IX - 4º ClinSaud/PsicotDinam - Psicopatologia da Gravidez e do Bebé
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaud/PsicotDinam - Psicopatologia da Gravidez e do Bebé
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Eduardo Nunes Sá - 19h 45m (T) 19h 45m (PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprofundar estudos e conhecimentos no âmbito da psicologia fetal, da gravidez e da relação precoce, retirando
daí os conhecimentos fundamentais para avaliar a clínica da gravidez e do bebé.
Os Estudantes ganharão competências de avaliação e de intervenção em situações patológicas ou de risco,
junto dos pais nesta fase precoce do desenvolvimento.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit aims to deepen knowledge and studies on fetal psychology, pregnancy and early relationship, which is
necessary to evaluate the pregnancy and baby clinic.
Students will acquire knowledge and skills to prevent and intervene in at risk or pathological situations, with
parents, at this early developmental stage of human development.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Estudo introdutório à dinâmica da gravidez: alguns aspetos acerca do desenvolvimento da relação feto-bebé
Psicologia do feto: bebés fantasmático, imaginário e real
Vinculação pré-natal, vinculação peri-natal e vinculação pos-natal
Gravidez e parentalidade: aspectos da gravidez psicológica
Contributos da psicanálise para a compreensão da vida mental do bebé
Reflexão sobre os modelos em psicopatologia e sua forma de aplicação à psicopatologia da gravidez e do bebé
Luto e gravidez
Reprodução medicamente assistida
Introdução às ideias de René Spitz: a noção de hospitalismo e de depressão anaclítica, as noções de
Organizadores Psíquicos, as desordens psicotóxicas.
Psicopatologia da 1ª Infância.
6.2.1.5. Syllabus:
Historical background and contextualization to psychology approach on pregnancy.
Analysis and study of the development on the feto-baby relationship.
Feto psychology: Fantasmatic baby, imaginary baby and real baby.
Pre-Natal attachment, peri-natal attachment and post-natal attachment.
Pregnancy and parenting: analysis to psychological pregnancy.
Psychoanalysis contribution to understanding mental fife of the baby.
Mourning and pregnancy.
Medically assisted reproduction
Introduction to René Spitz Oeuvre: hospitalism and anaclitic depression, psychotoxic disorders.
Psychopathology of early childhood.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estabelecidos para esta unidade curricular integram-se coerentemente com os objectivos
definidos para a unidade, considerando não só a natureza desses conteúdos, mas também as metodologias de
ensino e os processos de avaliação.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of this unit is coherently integrated with the curricular unit’s objectives, considering not only the
contents, but also the teaching methods and the evaluation procedures.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular decorrerá em aulas teóricas (metodologias expositivas), aulas práticas (metodologias
activas) e em orientação tutorial. As metodologias activas incluem o estudo de casos clínicos observados no
contexto de seguimentos psicoterapêuticos, a elaboração de relatórios clínicos, a análise de vídeos didácticos
sobre as perturbações em estudo e exercícios de role-playing para o desenvolvimento de competências
específicas.
A avaliação é periódica e inclui provas do tipo A e C. As provas de tipo C (avaliações práticas) têm um peso
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ponderado de 50%, correspondendo os outros 50% à prova do tipo A (exame final escrito). As provas de tipo C
incluem três avaliações: a realização de um relatório clínico de um caso apresentado numa aula prática; e a
realização de dois testes baseados em histórias clínicas apresentadas na aula.
Em alternativa, os alunos poderão realizar um exame final de avaliação, que englobe toda a matéria leccionada.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies used in this unit are directly related with class organization in "theoretical" and
"practical" classes. In the first case (theoretical classes) the methods used are the presentation of program
issues, complemented with the observation and critical analysis of educational videos (these methods will be
used for the knowledge and comprehension domains). Methods used in "Practical" classes include case study
(with clinical and diagnostic reports and problem solving) and will focus on the application, analysis and
evaluation domains.
Evaluation, if preferred, will consist in a final written examination.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas incluem metodologias expositivas para a apresentação dos conteúdos programáticos,
complementadas com metodologias activas de apresentação e de estudo de caso (implicando a apresentação
de relatórios clínicos finais e a resolução de problemas de diagnóstico).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Classes include lectures for the presentation of the program contents, complemented by active methods of
presentation and case study (with clinical and diagnostic reports and problem solving) and will focus the
application, analysis and evaluation domains.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text
rev.). Washington, DC: Author.
GEISSMAN, C. & HOUZEL, D. (eds.) (2001). L'enfant, les parents et le psychanalyste. Paris: Bayard Compact.
GOLSE, B. (1989). Le development affectif et intellectuel de l'enfant. Paris: Masson.
MAZET, P. & STOLERU, S. (2003). Psychopathologie du nourrisson et du jeune enfant. Paris: Masson.
Marcelli, D. (2005). Infância e Psicopatologia. Lisboa: Climepsi.
SÁ,E. (2009). Esboço para uma nova psicanálise. Coimbra: Almedina.
SÁ, E. (2011). Psicologia do Feto e do Bebé. Coimbra: Almedina.
SPITZ, R. (2000). O primeiro ano de vida. São Paulo: Martins Fontes.

Mapa IX - Psicopatologia Infantil e Juvenil
6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicopatologia Infantil e Juvenil
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Alexandre Paquete Paixão
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
) Desenvolver o conhecimento e a compreensão crítica dos principais modelos da psicopatologia infantil e
juvenil;
b) Desenvolver o conhecimento e a compreensão dos diferentes sistemas de classificação diagnóstica, como
os descritivos (DSM-IV TR e C.I.D.-10, capítulos dedicados especificamente à infância e adolescência) e
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

214/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

dinâmicos como a Classificação Francesa das Perturbações Mentais na Criança e Adolescente;
c) Desenvolver os conhecimentos relativos às principais perturbações mentais nas crianças e adolescentes;
d) Desenvolver as competências necessárias ao trabalho clínico de entrevista e de avaliação diagnóstica com
crianças, pais e adolescentes, incluindo técnicas específicas com crianças (jogo, desenho e diálogo
imaginário);
e) Desenvolver as competências subjacentes à elaboração de diagnósticos e relatórios clínicos considerando
os modelos descritivos e analíticos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
a) To develop knowledge and critical understanding of the main models in child and youth psychopathology;
b) To develop knowledge and comprehension about descriptive diagnostic systems (DSM-IV TR and ICD-10,
chapters devoted to usually diagnosed disorders in infancy and adolescence), and psychodynamic systems as
the French Classification of Child and Adolescent Mental Disorders;
c) To develop knowledge about the main disturbances in child and youth psychopathology;
d) To develop the necessary competencies to conduct clinical interviews and other techniques of diagnosis
evaluation with children, parents and adolescents, including specific techniques with children (using toys,
blocks, dolls, puppets, drawings and games to help the child "dialog");
e) To develop skills related to child and youth psychopathological diagnosis and reports, using the above
mentioned models.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Evolução histórica dos conceitos em psicopatologia: principais tendências doutrinárias (escolas organicistas,
estruturalistas, fenomenológicas, desenvolvimentais e psicanalíticas);
2.Sistemas de classificação em psicopatologia infantil e Juvenil (DSM-IV; C.I.D.-10 e C.F.P.M.C.A)
3.A decisão terapêutica em psicopatologia infantil (modelos lesional, ontogenético, ambientalista e
semiológico);
PSICOPATOLOGIA INFANTIL
4.O normal e o patológico em psicopatologia infantil;
5.Entrevista clínica e exame da criança;
6. Noções de traumatismo, fator de risco e vulnerabilidade;
7. Síndromes reativas, e os conceitos de "neurose infantil" e "neurose da criança";
8.A depressão na criança;
9.A psicose infantil;
PSICOPATOLOGIA JUVENIL
10.O normal e o patológico na adolescência: noções de crise, rutura e desvio (modelos descritivos e
compreensivos na adolescência);
11.Fenómenos depressivos na adolescência;
12. Estados borderline;
13. O suicídio na adolescência;
14. A psicose na adolescência.
6.2.1.5. Syllabus:
1.Historical introduction to psychopathology: doctrinal trends including the main organic conceptualizations and
the structural, phenomenological, developmental and psychoanalytic models).
2.Classification systems: DSM-IV TR, I.C.D-10 and the C.F.P.M.C.A;
3.Therapeutic decision in child psychopathology (injury, ontogenetic, environmentalist and semiological
models);
CHILD PSYCHOPATHOLOGY
4.Normality and pathology in child psychopathology
5.The clinical interview with the Child (child examination);
6. Trauma, risk and vulnerability in child psychopathology;
7. Reactive syndromes, and the concepts of "infantile neurosis" and "childhood neurosis";
8. Depressive states in children's
9. Children Psychosis
JUVENILE PSYCHOPATHOLOGY
10. Normality and pathology in adolescence: the concepts of crisis, rupture and deviation (descriptive and
comprehensive models in adolescence)
11. Depressive phenomena in adolescence
12. Borderline States;
13. Suicide in adolescence;
14. Psychosis in adolescence.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estabelecidos para esta unidade curricular integram-se coerentemente com os objectivos
definidos para a unidade, considerando fundamentalmente o seguinte: os conteúdos incluem os conhecimentos
e as compreensões dos princípios fundamentais que modelam as principais "escolas" da psicopatologia
(modelos descritivos, fenomenológicos, psicanalíticos e desenvolvimentais), os sistemas de classificação que
daí derivam (descritivos e estruturais) (pontos "a" e "b" dos objectivos) e o estudo das principais perturbações
da psicopatologia infantil e juvenil (ponto "c" dos objetivos). Finalmente, o desenvolvimento de competências
clínicas específicas é transversal a todo o programa (pontos "d" e "e" dos objetivos).
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of this unit is coherently integrated with the curricular unit’s objectives, considering the following
issues: the syllabus includes the knowledge and comprehension of the basic ideas of the main
psychopathological models (descriptive models, phenomenological models, psychoanalytical models and
developmental models), the different classification systems related to this models (descriptive and structural
systems) (points "a" and "b" of the curricular unit objectives) and the analytical knowledge of the main
disturbances in child and youth psychopathology (point "c"). The development of specific clinical skills
(objectives "d" and "e") will be transversal to all syllabus.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular decorrerá em aulas teóricas (metodologias expositivas), aulas práticas (metodologias
activas) e em orientação tutorial. As metodologias activas incluem o estudo de casos clínicos observados no
contexto de seguimentos psicoterapêuticos, a elaboração de relatórios clínicos, a análise de vídeos didácticos
sobre as perturbações em estudo e exercícios de role-playing para o desenvolvimento de competências
clínicas específicas.
A avaliação periódica inclui provas do tipo A e C. As provas de tipo C (avaliações práticas) têm um peso
ponderado de 50%, correspondendo os outros 50% a uma prova do tipo A (teste escrito). As provas de tipo C
incluem a realização de um relatório clínico de uma criança/adolescente e dois testes baseados em histórias
clínicas apresentadas nas aulas práticas.
Em alternativa os alunos podem realizar uma única avaliação escrita final envolvendo todo o programa da
unidade (cf. normas de avaliação da F.P.C.E.-U.C.).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This unit will be accomplished using expository teaching methods (used in theoretical classes), active teachinglearning methodologies (used in practical classes) and tutorial follow-up. The active teaching-learning
methodologies include "case studies" of child and adolescent patients followed in psychotherapy, analysis of
didactic videos about specific psychopathological disturbances, clinical reports related with these
observations, and role-playing exercises focused on specific clinical skills.
Periodic evaluation includes type A and C tests. Type C test (practical evaluations) includes a child/youth
clinical report and two tests based on clinical examples presented in class. This three tests score 50% of the
final classification. Type A test (written examination) scores the remaining 50%.
As defined by the evaluation norms in F.P.C.E.-U.C. students can choose to have a single final examination,
performing a written exam which covers all the issues addressed in the unit.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino utilizadas nesta unidade curricular decorrem, num primeiro nível, do facto das aulas
se estruturarem em "teóricas" e "práticas". No primeiro caso (aulas teóricas) são utilizadas metodologias
expositivas clássicas para a apresentação dos conteúdos programáticos, complementadas com a observação
e análise crítica de vídeos didáticos como instrumentos exemplificativos dos aspetos abordados (focando os
níveis relativos ao conhecimento e à compreensão). As aulas "práticas" incluem metodologias ativas de
apresentação e estudo de caso (implicando a apresentação de relatórios clínicos, exercícios de dramatização e
a resolução de problemas de diagnóstico) focando o desenvolvimento de competências clínicas práticas
centradas nos domínios da avaliação (incluindo a realização de relatórios clínicos) e da intervenção.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies used in this unit are directly related to class organization in the "theoretical" and
"practical" classes. In the first case (theoretical classes) teaching methodologies include expository
presentation of program issues, complemented with the observation and critical analysis of educational videos
(these methods will be used for the knowledge and comprehension domains). Methods used in "Practical"
classes include case study (with clinical and diagnostic reports, role-play exercises and diagnostic problem
solving) and will focus on the development of clinical skills related to evaluation (including clinical reports) and
intervention domains.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bristol, R.C. (2004). History of a Childhood Neurosis and Its Relation to the Adult Superego, Psychoanalytic
Inquiry. 24 (2): 286-308
Cierpka, M.; Grande, T.; Rudolf , G.; von der Tann, M.; Stasch, M, & the OPD Task Force (2007). The
Operationalized Psychodynamic Diagnostics System: Clinical Relevance, Reliability and Validity,
Psychopathology, 40, 209–220
Jiménez, J.P. (2006). After pluralism: Towards a new, integrated psychoanalytic paradigm. International Journal
of Psychoanalysis, 87:1487–507
Kerig, P. & Wenar, C. (2005). Developmental Psychopathology. New YorK: McGraw-Hill, Inc.
Marcelli, D. (2005). Infância e Psicopatologia. Lisboa: Climepsi.
Marcelli, D. & Braconnier, A. (2004). Adolescência e Psicopatologia. Lisboa: Climepsi.
Paixão, R. (2002). Manual de Psicopatologia Infantil e Juvenil. Vol. I e II, Coimbra: FPCE-UC
Sirois, F. (2008). Transference symptom. International Journal of Psychoanalysis, 89, 759–771

Mapa IX - Psicoterapias Dinâmicas I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicoterapias Dinâmicas I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Eduardo Nunes Sá
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprofundar estudos e conhecimentos no âmbito da clínica psicanalítica de diversos estados e quadros clínicos
bem como de estruturas psicopatológicas
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To deepen knowledge and develop studies on various clinical states and traits as well as of the
psychothological structures
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Teoria e clínica psicodinâmica da angústia.
Teoria e clínica psicodinâmica da neurose.
Teoria e clínica psicodinâmica da patologia borderline.
Teoria e clínica psicodinâmica da psicose.
Teoria e clínica psicodinâmica da perturbações do comportamento.
Teoria e clínica psicodinâmica do narcisismo.
6.2.1.5. Syllabus:
Psychodinamic theory and clinical approach to anguish
Psychodinamic theory and clinical approach to neurosis
Psychodinamic theory and clinical approach to borderline pathology
Psychodinamic theory and clinical approach to psychosis
Psychodinamic theory and clinical approach to behavioral disorders
Psychodinamic theory and clinical approach to narcissism
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estabelecidos para esta unidade curricular integram-se coerentemente com os objectivos
definidos para a unidade, considerando não só a natureza desses conteúdos, mas também as metodologias de
ensino e os processos de avaliação.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of this unit is coherently integrated with the curricular unit’s objectives, considering not only the
contents, but also the teaching methods and the evaluation procedures
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular decorrerá em aulas teóricas (metodologias expositivas), aulas práticas (metodologias
activas) e em orientação tutorial. As metodologias activas incluem o estudo de casos clínicos observados no
contexto de seguimentos psicoterapêuticos, a elaboração de relatórios clínicos, a análise de vídeos didácticos
sobre as perturbações em estudo e exercícios de role-playing para o desenvolvimento de competências
específicas.
A avaliação é periódica e inclui provas do tipo A e C. As provas de tipo C (avaliações práticas) têm um peso
ponderado de 50%, correspondendo os outros 50% à prova do tipo A (exame final escrito). As provas de tipo C
incluem três avaliações: a realização de um relatório clínico de um caso apresentado numa aula prática; e a
realização de dois testes baseados em histórias clínicas apresentadas na aula.
Em alternativa, os alunos poderão realizar um exame final de avaliação, que englobe toda a matéria leccionada.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies used in this unit are directly related with class organization in "theoretical" and
"practical" classes. In the first case (theoretical classes) the methods used are the presentation of program
issues, complemented with the observation and critical analysis of educational videos (these methods will be
used for the knowledge and comprehension domains). Methods used in "Practical" classes include case study
(with clinical and diagnostic reports and problem solving) and will focus on the application, analysis and
evaluation domains.
Evaluation, if preferred, will consist in a final written examination.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas incluem metodologias expositivas para a apresentação dos conteúdos programáticos,
complementadas com metodologias activas de apresentação e de estudo de caso (implicando a apresentação
de relatórios clínicos finais e a resolução de problemas de diagnóstico).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Classes include lectures for the presentation of the program contents, complemented by active methods of
presentation and case study (with clinical and diagnostic reports and problem solving) and will focus the
application, analysis and evaluation domains.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Green, A. (1973). El discurso viviente. La concepción psicoanalítica del afecto. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
Green, A. (1993). El trabajo de lo negativo. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1993.
Lafarge, L. (1989). Emptiness as Defense in Severe Regressive States. Journal of the American Psychoanalytic
Association , 37, 965 (31p.).
McGilligan, P. (1994). Jack's Life. United States of America Norton.
Pazzagli, A. (2007). White Psychosis: Silence and Delusions. In S. A. Giovanna Ambrosio, Language,
symbolization, and psychosis (pp. 110-124). London: Karnac Books Ltd.
Sá, E. (2007). Estados Borderline e psicone na crinaça. ISPA: Lisboa.
Sá, E. (2010). Esboço para uma nova psicanálise. Coimbra: Almedina.
Zilberleib, C. M. (2006). O Acompanhamento Terapêutico e as Relações de Objecto em Pacientes-Limites.
Psyché , X, 53-66.b

Mapa IX - Psicossomática
6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicossomática
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Eduardo Nunes Sá - 19h 45m (T) 19h 45m (PL)
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
São objetivos da UC:
Enquadrar historicamente o desenvolvimento da especialização da psicologia e psicossomática
Discutir e reflectir sobre principais problemáticas e suas especificidades em psicossomática
Adequar aspectos técnicos aos modelos teóricos e ao contexto da intervenção
Identificação de principais contributos teóricos no contexto da teoria psicossomática
Os estudantes desenvolverão o conhecimento na área da psicossomática e desenvolverão competências ao
nível da avaliação e da intervenção em sintomas/perturbações desta natureza
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives include:
- To frame historical issues in psychology and psychosomatic
- To discuss and reflect major issues and their specificities in psychosomatic
- To adapt technical and theoretical models to the context of intervention
- To identify the major theoretical contributions in the context of psychosomatic theory
Developing skills for diagnostic pathology in psychosomatic
Students will increase knowledge about psychosomatic; assessment and intervention skills will be developed
for the assessment and intervention with psychosomatic symptoms and disorders.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os grandes autores da Psicossomática.
Alexitimia e pensamento operatório
O paciente psicossomático
A entrevista clínica
Grandes transtornos psicossomáticos
Introdução às neurociências.
A obra de António Damásio e suas consequências para a psicologia

6.2.1.5. Syllabus:
Historical background and conceptualization
Evolution models of understanding and explaining the psychosomatic
Alexithymia and operational thinking
The psychosomatic patient
The clinical interview
Great psychosomatic disorders - assessment and therapeutic approach
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Damasio’s oeuvre and its consequence to psychology
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estabelecidos para esta unidade curricular integram-se coerentemente com os objectivos
definidos para a unidade, considerando não só a natureza desses conteúdos, mas também as metodologias de
ensino e os processos de avaliação.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of this unit is coherently integrated with the curricular unit’s objectives, considering not only the
contents, but also the teaching methods and the evaluation procedures
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular decorrerá em aulas teóricas (metodologias expositivas), aulas práticas (metodologias
activas) e em orientação tutorial. As metodologias activas incluem o estudo de casos clínicos observados no
contexto de seguimentos psicoterapêuticos, a elaboração de relatórios clínicos, a análise de vídeos didácticos
sobre as perturbações em estudo e exercícios de role-playing para o desenvolvimento de competências
específicas.
A avaliação é periódica e inclui provas do tipo A e C. As provas de tipo C (avaliações práticas) têm um peso
ponderado de 50%, correspondendo os outros 50% à prova do tipo A (exame final escrito). As provas de tipo C
incluem três avaliações: a realização de um relatório clínico de um caso apresentado numa aula prática; e a
realização de dois testes baseados em histórias clínicas apresentadas na aula.
Exame Final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies used in this unit are directly related with class organization in "theoretical" and
"practical" classes. In the first case (theoretical classes) the methods used are the presentation of program
issues, complemented with the observation and critical analysis of educational videos (these methods will be
used for the knowledge and comprehension domains). Methods used in "Practical" classes include case study
(with clinical and diagnostic reports and problem solving) and will focus on the application, analysis and
evaluation domains.
Final Exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas incluem metodologias expositivas para a apresentação dos conteúdos programáticos,
complementadas com metodologias activas de apresentação e de estudo de caso (implicando a apresentação
de relatórios clínicos finais e a resolução de problemas de diagnóstico).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Classes include lectures for the presentation of the program contents, complemented by active methods of
presentation and case study (with clinical and diagnostic reports and problem solving) and will focus the
application, analysis and evaluation domains.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
ANDREASEN, N. (2005). Admirável cérebro novo. Porto Alegre: Artes Médicas.
DAMÁSIO, A.( 2000). O sentimento de si. Lisboa: Europa-América.
DAMÁSIO, A.( 2003). Ao encontro de Espinosa. Lisboa: Europa-América.
DAMÁSIO, A.( 2010). O livro da consciência. Lisboa: Temas & Debates.
DAMÁSIO, A.( 2011). O erro de Descartes. Lisboa: Temas & Debates.
DEJOURS, C. (2001). Le corps, d’abord. Paris: Payot.
MARTY, P. M’UZAN, M. E DAVID, C (2003). L’investigation psychossomatique. Paris: PUF.
MELLO FILHO, Júlio (1992). Psicossomática hoje. Fim de Século, Lisboa, 2008.
MILLAER, A. (2005). La rivolta del corpo. Milão: Raffaello Cortina Editore.
PILROT, G. (2010). La psychossomatique. Paris: Armand Colin.
PLISZKA, S. (2004). Neurociência para o clínico de saúde mental. Porto Alegre: Artes Médicas.
SEARL, J. (2007). Freedom & Neurobiology. Nova York: Columbia.
TROMBINI, G: e BALDONI, F. (2004). Distúrbios psicossomáticos. São Paulo: Edições Loyola.
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Mapa IX - Psicoterapias Dinâmicas II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicoterapias Dinâmicas II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Eduardo Nunes Sá 6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprofundar estudos e conhecimentos no âmbito da clínica psicanalítica de diversos estados e quadros clínicos
bem como de estruturas psicopatológicas.
Os estudantes deverão ser capazes de conceptualizar, de acordo com os diversos modelos dinâmicos
estudados, os principais quadros psicopatológicos
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To deepen knowledge and develop studies on various clinical states and traits as well as of the
psychothological structures.
Students will be able to conceptualize, according to dynamic models, the most relevant psychological disorders.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Teoria e clínica psicodinâmica da angústia.
Teoria e clínica psicodinâmica da neurose.
Teoria e clínica psicodinâmica da patologia borderline.
Teoria e clínica psicodinâmica da psicose.
Teoria e clínica psicodinâmica da perturbações do comportamento.
Teoria e clínica psicodinâmica do narcisismo.

6.2.1.5. Syllabus:
Psychodinamic theory and clinical approach to anguish
Psychodinamic theory and clinical approach to neurosis
Psychodinamic theory and clinical approach to borderline pathology
Psychodinamic theory and clinical approach to psychosis
Psychodinamic theory and clinical approach to behavioral disorders
Psychodinamic theory and clinical approach to narcissism
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estabelecidos para esta unidade curricular integram-se coerentemente com os objectivos
definidos para a unidade, considerando não só a natureza desses conteúdos, mas também as metodologias de
ensino e os processos de avaliação. Serão abordadas as conceptualizações históricas e actuais dos grandes
quadros da psicopatologia.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of this unit is coherently integrated with the curricular unit’s objectives, considering not only the
contents, but also the teaching methods and the evaluation procedures. Major historical and contemporary
theoretical formulations of the main psychological disorders will be studied.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular decorrerá em aulas teóricas (metodologias expositivas), aulas práticas (metodologias
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activas) e em orientação tutorial. As metodologias activas incluem o estudo de casos clínicos observados no
contexto de seguimentos psicoterapêuticos, a elaboração de relatórios clínicos, a análise de vídeos didácticos
sobre as perturbações em estudo e exercícios de role-playing para o desenvolvimento de competências
específicas.
A avaliação é periódica e inclui provas do tipo A e C. As provas de tipo C (avaliações práticas) têm um peso
ponderado de 50%, correspondendo os outros 50% à prova do tipo A (exame final escrito). As provas de tipo C
incluem três avaliações: a realização de um relatório clínico de um caso apresentado numa aula prática; e a
realização de dois testes baseados em histórias clínicas apresentadas na aula.
Em alternativa, os alunos poderão realizar um exame final de avaliação, que englobe toda a matéria leccionada.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies used in this unit are directly related with class organization in "theoretical" and
"practical" classes. In the first case (theoretical classes) the methods used are the presentation of program
issues, complemented with the observation and critical analysis of educational videos (these methods will be
used for the knowledge and comprehension domains). Methods used in "Practical" classes include case study
(with clinical and diagnostic reports and problem solving) and will focus on the application, analysis and
evaluation domains.
Evaluation, if preferred, will consist in a final written examination.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas incluem metodologias expositivas para a apresentação dos conteúdos programáticos,
complementadas com metodologias activas de apresentação e de estudo de caso (implicando a apresentação
de relatórios clínicos finais e a resolução de problemas de diagnóstico).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Classes include lectures for the presentation of the program contents, complemented by active methods of
presentation and case study (with clinical and diagnostic reports and problem solving) and will focus the
application, analysis and evaluation domains.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Green, A. (1973). El discurso viviente. La concepción psicoanalítica del afecto. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
Green, A. (1993). El trabajo de lo negativo. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1993.
Lafarge, L. (1989). Emptiness as Defense in Severe Regressive States. Journal of the American Psychoanalytic
Association , 37, 965 (31p.).
McGilligan, P. (1994). Jack's Life. United States of America Norton.
Pazzagli, A. (2007). White Psychosis: Silence and Delusions. In S. A. Giovanna Ambrosio, Language,
symbolization, and psychosis (pp. 110-124). London: Karnac Books Ltd.
Sá, E. (2007). Estados Borderline e psicone na crinaça. ISPA: Lisboa.
Sá, E. (2010). Esboço para uma nova psicanálise. Coimbra: Almedina.
Zilberleib, C. M. (2006). O Acompanhamento Terapêutico e as Relações de Objecto em Pacientes-Limites.
Psyché , X, 53-66.b

Mapa IX - Toxicodependências e Comportamentos Delinquentes
6.2.1.1. Unidade curricular:
Toxicodependências e Comportamentos Delinquentes
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Alexandre Paquete Paixão
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
---6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
----
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos
- Desenvolver o conhecimento e a compreensão dos principais modelos “explicativos” das perturbações do
comportamento do tipo delinquencial e toxicodependente, nomeadamente: os modelos psicológicos e
psicopatológicos (onde se incluem as perturbações do tipo borderline, antissocial e psicopático); os modelos
neuropsicológicos; complicações médicas do tipo VIH/SIDA; e os modelos socioculturais;
Competências
- Saber diagnosticar e orientar terapeuticamente as principais perturbações do comportamento em estudo,
considerando as intervenções psicoterapêuticas dinâmicas e de reabilitação (comunidades terapêuticas)
(domínio da avaliação e aplicação técnica);
- Desenvolver as competências de análise e síntese necessárias ao estudo científico destas perturbações.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives
- To develop knowledge and comprehension of the main explanatory models about behavior disorder related to
delinquency and drug addiction, namely: psychological and the psychopathological models (including
borderline, anti-social and psychopathic personality disorders); neuropsychological models; medical
complications as HIV/AIDS; and sociocultural models.
Competencies
- To develop skills related with the diagnose and the therapeutic orientation considering the dynamic
psychotherapeutic processes and the rehabilitation programs in therapeutic communities (technical domains
related with the application and evaluation dimensions);
- To develop the main skills of synthesis and analysis related with scientific research in the field
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
. Delinquência e toxicodependência: construção psicossocial das identidades desviantes
1.1. Desvio precoce e disposição para o desvio
1.2. Família e grupos de iguais nos processos de construção psicossocial das identidades desviantes
2. Delinquência
2.1. Definição do conceito
2.2. Violência e agressividade (teorias bio-crimonológicas, psico-criminológicas e sócio-criminológicas)
2.3. Delinquência e psicopatologia: perturbações bordelines, anti-sociais e psicopáticas da personalidade
3. Toxicodependência
3.1. História do fenómeno
3.2. Conceitos e modelos explicativos: "ponto de vista" neuropsicológico, psicopatológico, sociológico e cultural
3.3. Toxicodependência e delinquência
3.4. Epidemiologia
3.5. Toxicodependência e HIV
4. Psicoterapia e reabilitação (programas de intervenção comunitária)
6.2.1.5. Syllabus:
1. Drug addiction and delinquency: psychosocial organization of deviant identities
1.1. Premature deviation
1.2. The role of the family and groups of peers in the organization processes of deviant identities
2. Delinquency
2.1. Concept definitions
2.2. Violence and aggressiveness (bio-criminological, psycho-criminological and socio-criminological theories)
2.3. Delinquency and psychopathology: borderline, anti-social and psychopathic personality disorders
3. Drug addiction
3.1. Historical background
3.2. Main concepts and theoretical models: neuropsychological, psychopathological, sociological and cultural;
3.3. Delinquency and drug addiction
3.4. Epidemiology
3.5. Drug addiction and HIV
4. Psychotherapy and rehabilitation (communitarian intervention programs)
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estabelecidos para esta unidade curricular incluem todos os aspetos definidos nos objetivos da
unidade, nomeadamente o conhecimento e a compreensão dos principais modelos “explicativos” das
perturbações do comportamento do tipo delinquencial e toxicodependente (pontos 1, 2 e 3 do programa), a
realização de diagnósticos, a orientação terapêutica (aplicação e avaliação) das principais perturbações do
comportamento e da personalidade em estudo (pontos 2.3, 3.2 e 4 do programa). O desenvolvimento das
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competências de análise e síntese necessárias ao estudo científico da delinquência e toxicodependência são
transversais a todo o programa.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus includes all the contents identified in unit objectives, namely knowledge and comprehension of the
main explanatory models about behavior disorder related to delinquency and drug addiction (syllabus items 1, 2
and 3). The skills related to the psychopathological diagnostic and therapeutic issues are addressed in syllabus
items 2.3, 3.2 and 4 (application and evaluation). Skills related to synthesis and analysis domains about
scientific expertise in the field, are transversal to the whole program.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular decorre em aulas teóricas (metodologias expositivas), aulas teórico-práticas
(metodologias activas) e sob a forma de Orientação Tutorial (acompanhamento dos projectos a desenvolver
pelos alunos). As metodologias activas incluem o estudo de casos clínicos observados no contexto de
seguimentos psicoterapêuticos face-a-face e em programas de reabilitação (comunidades terapêuticas).
A avaliação periódica da unidade curricular inclui uma prova do tipo A (avaliação escrita, com um peso de 50%)
e uma prova do tipo B envolvendo um projeto de investigação individual (com um peso de 50%).
Em alternativa os alunos podem realizar uma única avaliação escrita final envolvendo todo o programa da
unidade (cf. normas de avaliação da F.P.C.E.-U.C.).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This unit is accomplished using the expository teaching method (used in theoretical classes), active teachinglearning methodologies (used in practical classes) and tutorial follow-up focused on work projects developed by
students. The active teaching-learning methodologies include "case studies" about clients in face-to-face
psychotherapy and in therapeutic communities programs.
Periodical evaluation includes type A test (written test representing 50%) and a type B test (individual report
about a research project, for 50% of the mark).
As defined by the evaluation norms of F.P.C.E.-U.C., students can choose to have single final exam, performing a
written test covering all the issues addressed in the unit.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino baseiam-se no método expositivo dos principais modelos conceptuais sobre a
delinquência e toxicodependência. Estas exposições (centradas nos objetivos relacionados com o conhecer e o
compreender) são complementadas com a apresentação prática de "casos clínicos" (seguindo metodologias
ativas) focando, essencialmente, os objetivos relacionados com o domínio da aplicação, avaliação, análise e
síntese (competências de diagnóstico, avaliação terapêutica e do estudo científico destes fenómenos).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Expository methods aim, essentially, the main models about drug addiction and delinquency behaviors. The
main focus of these methodologies are knowledge and comprehension objectives, complemented by "case
studies" (using active teaching-learning methodologies) focusing, mainly, on the objectives related to
application, evaluation, analysis and synthesis domain (skills related to diagnose, therapeutic evaluation and
scientific research in the field).
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bean, P. & Nemitz, T (2004). Drug Treatment: What Works?. New York/London: Routledge.
Carriço, C.N. & Paixão, R. (2010). Vinculação, Memórias de Infância e Estilos Defensivos na População
Dependente de Substâncias: Estudo Comparativo e Multivariado. Psychologica, 52, 322-345.
Director, L. (2005). Encounters with Omnipotence in the Psychoanalysis of Substance Users. Psychoanalytic
Dialogues, 15 (4), 567-586.
Hirschi, T. (2002). Causes of Delinquency. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
Kranzler, H.R. & Ting-Kai, L. (2008). What Is Addiction? Alcohol Research & Health. 31(2), 93-95.
Matos, A., Vieira, C. Nogueira, S. Boavida, J. Alcoforado, L (2008). A Maldade Humana: fatalidade ou educação?
Coimbra: Almedina.
Paixão, R. (2002). Manual de Psicopatologia Juvenil. Coimbra: FPCE-UC.
Paixão, R. (2007). Psicopatologia e VIH, Psychologica, 45, 25-55.
Roussillon, R. (2010). The deconstruction of primary narcissism. International Journal of Psychoanalysis, 91,
821–837
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Mapa IX - 4º ClinSaud/ SSF/Foren- Intervenção Sistémica I: Modelos
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaud/ SSF/Foren- Intervenção Sistémica I: Modelos
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Paula Pais Rodrigues Fonseca Relvas
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Análise, discussão e prática de diferentes modalidades de intervenção sistémica, com particular destaque para
a intervenção em rede, terapia familiar comunitária, terapia multifamiliar e grupos psico-educativos.
Apresentação e treino de instrumentos de recolha e de registo de informação que facilitem a leitura sistémica.
Resultados de aprendizagem
1. Compreender que o alargamento a outros sistemas, que não apenas a família, decorre coerentemente do
próprio modelo de análise.
2. Ser capaz de ter um pensamento sistémico, nomeadamente de:
a) registar e organizar graficamente a informação de acordo com uma leitura sistémica.
b) colocar hipóteses sistémicas que ajudem a clarificar a leitura, orientem a recolha de nova informação e
organizem a intervenção.
3. Decidir sobre que tipo de intervenção o interventor sistémico deve desenvolver de forma a melhor ajudar
o(s) sistema(s) a ultrapassar(em) as suas dificuldades.
4. Organizar uma intervenção, de acordo com as modalidades estudadas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Analysis, discussion and practice of various forms of systemic intervention, with particular emphasis on
network intervention, communitary family therapy, multifamily therapy and psycho-educational groups.
Presentation and training of instruments for collecting and recording information that facilitate the systemic
comprehension.
Learning Outcomes
1. To understand that the extension to other systems, not just the family, derives logically from the very model of
analysis.
2. To be able to develop systemic thinking, namely:
a) to register and organize the information graphically allowing a better systemic understanding.
b) to make systemic hypotheses that help to clarify the situation analysis, in order to guide the collection of new
information and organize intervention actions.
3. To decide the types of systemic intervention that the intervener should develop in order to better help the
system(s).
4. To plan intervention actions according to the proposed intervention types.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Ver, ouvir e pensar sistemicamente:
a) Revisão de conceitos base (visões múltiplas, complexidade, posição meta; hierarquia sistémica);
b) Instrumentos de recolha e leitura de informação sobre a estrutura e funcionamento dos sistemas: b1)
Genograma; b2) Ecomapa; b3) Rede Social Pessoal;
c) Formulação da(s) hipótese(s) sistémica(s).
2. Intervir sistemicamente
a) Contextualização do alargamento da intervenção sistémica a outros sistemas que não só o familiar;
b) Intervenção em rede secundária: padrões familiares e institucionais que afectam a entrada e saída de
técnicos no quadro da multi-assistência; objectivos gerais, indicações e contra-indicações e níveis de trabalho
com a rede secundária;
c) Intervenção em rede primária: os modelos de Ross von Speck e D. Desmarais
d) Intervenção em rede mista: indicações e formas de intervenção
e) Terapia familiar comunitária: objectivos, setting e processo
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f) Terapia multifamiliar e grupos psico-educativos: objectivos, setting e processo.
6.2.1.5. Syllabus:
1. To see, hear and think systemically:
a) Revision of some basic concepts (multiple visions, complexity, meta-position; systemic hierarchy);
b) Tools for the reading and gathering of information on systems’ structure and functioning: b1) Genogram; b2)
Ecomap; b3) Social Network;
c) Formulation of the systemic hypothesis.
2. To intervene in a systemic way:
a) The enlargement of systemic intervention to systems other than the family;
b)Secondary network intervention: family and institutional patterns that affect the entrance and exit of
technicians in a multi-assistance framework; general objectives, indications and contraindications and different
levels of engagement in the secondary network
c) Primary network intervention: the models of Ross von Speck and D. Desmarais
d) Mixed network intervention: indications and intervention forms
e) Community family therapy: aims, setting and process
f) Multiple family group therapy and psychoeducational programs: aims, setting and process
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos da Unidade Curricular prendem-se, por um lado, com o domínio de instrumentos de recolha e de
registo da informação que facilitem a leitura sistémica e, por outro, com a análise e discussão de diferentes
modalidades de intervenção sistémica. Deste modo, a 1ª parte dos conteúdos programáticos corresponde ao
estudo dos instrumentos que permitem ver, ouvir e pensar sistemicamente (genograma, ecomapa, mapa de
rede social, hipótese sistémica, entrevista interpessoal conjunta) e a 2ª parte dos conteúdos programáticos
corresponde ao tópico intervir sistemicamente (intervenção em rede primária, em rede secundária e em rede
mista; terapia familiar comunitária; terapia multifamiliar e grupos psicoeducativos).
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The objectives of the Curricular Unit relate to the mastering of instruments of data collection and recording that
facilitate systemic comprehension and, on the other hand, relate to the analysis and discussion of different
forms of systemic intervention. Thus, the 1st part of the syllabus relates to the study of instruments that allow to
see, hear and think systemically (genogram, ecomap, social network map, systemic hypothesis, interpersonal
conjoint interview) and the 2nd part concerns the systemic intervention (intervention in primary network,
secondary network and mixed network; communitary family therapy; multifamily therapy and
psychoeducational groups).
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino teórico e prático: análise e discussão de tópicos base, a partir de elementos trazidos pela docente e/ou
pelos alunos; realização de exercícios práticos (domínio do pensamento sistémico e de instrumentos de
pesquisa e registo de informação) e de role-playing de intervenções sistémicas.
Avaliação periódica:
- 1 prova de tipo A: frequência (8 valores)
- 2 provas de tipo B:
a) realização do genograma, ecomapa e mapa de rede pessoais (6 valores)
b) construção da caixa de ferramentas sistémicas (6 valores)
OU
Avaliação final: exame final, época normal ou de recurso.
Subida de nota: exame final na época de recurso.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical teaching: analysis and discussion of basic topics supported on elements presented by
the teacher and/or students; practical exercises (systemic thinking, Tools for reading and gathering of
information) and role-playing of systemic intervention actions.
Periodic Assessment:
- 1 type A examination: exam (8 marks)
- 2 type B examinations:
a) mapping the personal genogram, ecomap and network (6 marks)
b) construction of the systemic pack (6 marks)
OR
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Final evaluation: final exam (20 marks)
Improving marks: final exam (20 marks)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
No recurso à metodologia expositiva o docente desempenha um papel central na transmissão do
conhecimento, na organização e dinamização das aprendizagens, pretendendo-se que os alunos adquiriram
conhecimentos teóricos e científicos sobre as modalidades de intervenção sistémica e os instrumentos de
avaliação/intervenção. Esta metodologia será contrabalançada com a metodologia ativa, centrada nos alunos,
para aplicação de conhecimentos e para a resolução de situações-problema. A diversidade de estratégias
previstas (role-play, demonstrações, visionamento de filmes, análise de notícias, trabalhos em pequenos
grupos) procura apelar à reflexão crítica e à análise partilhada permitindo cimentar as competências
sistémicas de avaliação e intervenção preconizadas nos objetivos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the use of lectures the teacher plays a central role in the transmission of knowledge, in the organization and
promotion of the learning process, leading students to acquire theoretical and scientific knowledge on systemic
intervention modalities and assessment/intervention tools. This methodology will be balanced with active
methodologies, student focused, in order to apply knowledge and solve problem-situations. The diversity of
techniques used (role-play, demonstrations, film displaying, news analysis, group work) calls for critical
thinking and shared analysis allowing to solidify the systemic skills of assessment and intervention set out in
the objectives.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alarcão, M. & Sousa, L. (2007). Rede social pessoal: Do conceito à avaliação. Psychologica, 44, 353-376.
Hartman, A. (1995). Diagrammatic assessment of family relationships. Families in Society, 76, 2, ProQuest
Psychology Journals, 111.
Imber-Black, E. (1988). Families and Larger Systems: A family therapist’s guide through the labyrinth. New York:
The Guilford Press.
McGoldrick, M.; Gerson, R. (1987). Genogramas en la evaluacion familiar. Buenos Aires: Gedisa.
Rojano, R. (2004). The practice of community family therapy. Family Therapy, 43, 1, 59-77.
Sluzki, C. (1996). La red social: Frontera de la practica sistemica. Barcelona: Gedisa (pp.23-91).
Speck, R. von (1995). La intervención de red social: Las terapias de red, teoria y desarrollo. In M. Elkaïm et al.,
Las praticas de la terapia de red (pp.20-39) (C. Gardini, Trad.). 2ed.. Barcelona: Editorial Gedisa

Mapa IX - 4º Clin saud/SSF/Foren - Modelos Sistémicos
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º Clin saud/SSF/Foren - Modelos Sistémicos
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Paula Pais Rodrigues da Fonseca Relvas - 82h 31h30m (T) 31h 30m (PL) 19h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos: Conhecimento e compreensão crítica do(s) modelo(s) teórico(s) sistémicos e suas implicações na
avaliação e intervenção.
Resultados da aprendizagem: 1) ser capaz de identificar um sistema enquanto a) objecto de
compreensão/intervenção e b) de o descrever em termos estruturais e funcionais; 2) ser capaz de analisar o
seu funcionamento e formas/tipos de comunicação, quer funcional quer patológica; 3) conseguir perspectivar
como mudam os sistemas e desenhar os respectivos mapas de relações e/ou comunicacionais; 4) saber
avaliar uma situação psicopatológica em termos relacionais e ecossistémicos; 5) ser capaz de a) desconstruir
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problemas em termos de visões múltiplas, b) de os reenquadrar e c) de construir hipóteses sistémicas e, a
partir daí, identificar e propor modos de intervenção para a mudança do sistema e dos seus elementos; 6)
saber desenhar uma investigação consistente com o modelo.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: knowledge and critical understanding of the theoretical model(s) and its implications for systemic
evaluation and intervention.
Learning outcomes: 1) students should be able a) to identify a system as an object of comprehension and
intervention and b) to describe it in structural and functional terms; 2) they should also be able to analyze
system’s functioning and communication, either functional or pathological; 3) students should understand how
systems change and be able to draw relations and communication maps; 4) they should learn to assess a
psychopathological situation from a relational and ecosystem point of view; 5) students should be able a) to
deconstruct a problem in terms of multiple visions, b) to reframe it and c) to build systemic hypotheses and
thereafter identify and propose an intervention plan to promote the change of system and its elements; 6) they
should know how to draw a project research consistent with these models.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
. Da noção de sistema a uma visão sistémica: o triângulo teórico Teoria Geral dos Sistemas, Cibernética e
Teoria da Comunicação Humana.
1.1. T.G.S. Definição e propriedades do sistema
1.2. Cibernética: funcionamento e mudança nos sistemas. Cibernética de 1ª e 2ª ordem e articulação com os
paradigmas construtivista e construcionista
1.2.1. Implicações na compreensão do funcionamento dos sistemas
1.3. Teorias Ecossistémicas da Comunicação Humana. A Escola de Palo Alto e a Pragmática da Comunicação
Humana: conceitos fundamentais; axiomática e suas distorções
1.4. A Sistémica: implicações terapêuticas
2. Aplicação do(s) modelo(s) sistémico(s)
2.1. Compreensão/descrição dos sistemas. Dimensão estética e pragmática dos sistemas. A psicopatologia
numa perspectiva sistémica
2.2. Operacionalização: a hipótese sistémica
2.3. Intervenção em contextos terapêuticos e não-terapêuticos; intervenção nos sistemas, nas interfaces e nas
redes.
2.4. Modelo sistémico e paradigmas de investigação.
6.2.1.5. Syllabus:
1. From The concept of system to a systemic view: the theoretical triangle General Systems Theory (TGS),
Cybernetics (s) and Theory of Human Communication
1.1. T.G.S. System’s definition and properties
1.2. Cybernetics(s): systems functioning and change. 1st and 2nd order Cybernetics; links with the
constructivist and the constructionist paradigms
1.2.1. Theoretical and clinical implications of the evolution of cybernetics(s) in systems understanding and
intervention
1.3. Pragmatics of Human Communication: concepts, axiomatic and its distortions
1.4. Systemic view: therapeutic implications
2. Application of the systemic model
2.1. Understanding and description of systems and behaviour. Psychopathology from a systemic perspective
2.2. Operationalization: the systemic hypothesis
2.3. Intervention: therapeutic and non-therapeutic contexts;
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estabelecidos para esta unidade curricular integram-se coerentemente com os objetivos
definidos, considerando que os objetivos relacionados com o conhecimento, compreensão crítica e
implicações das bases epistemológicas e teóricas da Sistémica (Teoria Geral dos Sistemas, Cibernética e
Pragmática da Comunicação Humana) no trabalho clínico (avaliação e intervenção) se expressam directa e
sequencialmente nos conteúdos descritos no programa. Nesse sentido, inicia-se o programa com a exposição
destes modelos teóricos e prossegue-se com a análise das suas implicações directas na clínica e investigação
(aplicação e operacionalização das bases conceptuais). Assim se atinge o objectivo geral de conhecimento e
compreensão dos modelos sistémicos e suas implicações na intervenção terapêutica, avaliação e investigação
numa perspectiva sistémica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents presented in the syllabus consistently match the proposed objectives, considering that
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knowledge, critical comprehension and implications of the epistemological and theoretical basis of the systemic
approach (General Systems Theory, Cybernetics and Pragmatics of Human Communication) to clinical work
(assessment and intervention) are directly and sequentially expressed in the contents described in the syllabus.
This way, the presentation and discussion of these theories is followed by the analysis of its implications in
clinical work and research (application and operationalization of the conceptual basis). Thus, the general
objective related to knowledge and understanding of systemic models and their implications for therapeutic
intervention, evaluation and investigation in a systemic perspective is reached.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos e recursos: ensino teórico e prático fomentando sempre a articulação entre conteúdos teóricos e a
sua aplicação, através da realização de exercícios nas aulas práticas; todo o material é fornecido previamente
à leccionação das aulas, estimulando-se a pesquisa e pensamento crítico.
Avaliação: Os alunos deverão realizar dois Trabalhos escritos: um individual (A-60% da nota final) e outro em
grupo (B- 40%): o trabalho A tem carácter de continuidade. Os alunos realizam a análise crítica e teoricamente
fundamentada dos exercícios práticos realizados nas aulas, que organizam em formato de portfolio, e entregam
à docente na aula seguinte à conclusão de cada unidade temática. O feed-back é dado na aula a seguir à
entrega. O trabalho B consiste na realização de um trabalho em formato de artigo (máximo10 páginas) sobre
uma das unidades temáticas do programa.
Os estudantes podem optar por fazer exame final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methods and instruments: articulation between theoretical contents and its application through practical
exercises; all materials are provided before classes. Research and critical thinking is promoted, in particular
through the evaluation exercise/ Work A. Evaluation: Students should perform two works: one individual (A) and
one made in group (B). Work A (60%) has a continuing basis. Students should write a critical analysis of the
practical exercises held in classes that they will organize in the form of portfolio. They should deliver it to the
teacher after the conclusion of each thematic unit. The feedback will be given on the following class. Work B
(40%) is a paper (maximum 10 pages) focused on a thematic unit of the course. The students may choose to
make a final exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A articulação entre conteúdos das aulas teóricas e práticas e a realização de exercícios de aplicação para
treinar e experienciar os conceitos básicos permitem promover a reflexão crítica preconizada nos objectivos.
Permitem ainda o envolvimento dos estudantes tornando processo de aprendizagem activo e auto-regulado.
Por outro lado, os métodos de avaliação previstos, particularmente o Trabalho A, e o facto de todos os recursos
(base electrónica de exposição dos conteúdos, enunciado dos exercícios de aplicação e bibliografia) serem
disponibilizados previamente estimulam a pesquisa e o desenvolvimento do pensamento crítico. Deste modo
concorrem para o conhecimento aprofundado e consistente dos fundamentos teóricos e epistemológicos da
abordagem sistémica
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The relationship between contents of theoretical and practical lessons and the application exercises to train and
experience the basic concepts promote critical thinking advocated in the objectives. These methodologies also
allow the involvement of students in their learning process in an active and self-regulated way. On the other
hand, the methods of evaluation required, particularly the Work A, and the fact that all resources (electronic
base of lectures, contents of application exercises and the bibliography) be available prior to classes stimulate
research and development of critical thinking. This way these teaching methodologies contribute to a consistent
and deeper knowledge of theoretical and epistemological foundations of the systemic approach.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Anderson, H. & Goolishian. H. (1989). Human systems as linguistic systems: Preliminary and evolving ideas
about the implications for clinical therapy. Family Process, vol 27.
Hoffman, L. (1990). Constructing realities. An art of lenses. Family Process. 29, 1, 2-12.
Morin, E. (1992). Introduction à la pensée complexe. Paris: ESF.
Relvas, A. P. (2000). Por detrás do espelho. Da teoria à terapia com a família. Coimbra: Quarteto.
Relvas, A. P. (2000). Psicopatologia do desenvolvimento e contexto familiar: Perspectiva sistémica. In I. Soares
(coord.), Psicopatologia do desenvolvimento: Trajectórias (in)adaptativas ao longo da vida, 435-468. Coimbra:
Quarteto.
Relvas, A. P. (coord.).(2004-05). Glossário. Modelos Sistémicos. Texto policopiado.
Von Foerster, H. (1996). Las semillas de la cibernetica. Obras escogidas. Barcelona: Gedisa. Watzlawick, P. et
al. (1972). Une logique de la Communication. Paris: Ed. du Seuil.
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Mapa IX - 4º ClinSaud/SSF/Foren - Terapias Familiares II - Novos Desenvolvimentos/ Family Therapies II
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaud/SSF/Foren - Terapias Familiares II - Novos Desenvolvimentos/ Family Therapies II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Paula Pais Rodrigues da Fonseca Relvas
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos: nesta unidade curricular, de ensino teórico-prático, espera-se a aquisição de competências
relacionadas com a intervenção sistémica numa perspectiva pós-moderna (de 2ª ordem) e narrativa, através
da apresentação, treino e reflexão crítica dos modelos de referência que lhe estão associados.
Resultados de aprendizagem:
1)conduzir uma sessão terapêutica num modelo colaborativo, utilizando diversas formas de questionamento e
a equipa reflexiva;
2) construir narrativas externalizadoras do problema, procurar excepções no sentido da re-autoria narrativa;
3)conduzir uma terapia breve centrada nas soluções;
4)conduzir o processo terapêutico através da co-construção discursiva clientes /terapeutas e da aplicação
coerente de técnicas, nomeadamente técnicas ativas
5)avaliar criticamente a aplicabilidade, objetivos, potencialidades e limites destas intervenções terapêuticas;
6)aplicar um protocolo de Terapia de Casal, identificando os objetivos e limites deste tipo de intervenções.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this theoretical and practical unit students are expected to develop skills related to the systemic intervention
according to a postmodern (2nd order) and narrative perspective, through the theoretical presentation, practice
and critical reflection on this perspective reference models.
Learning outcomes. Students should be able to:
1) conduct a therapeutic session using various forms of questioning and the reflecting-team;
2) construct narratives that allow the problem externalization, the search for exceptions aiming the construction
of a re-authoring narrative;
3)conduct a brief solutions-focused therapy;
4) lead the therapeutic process through the client/therapist discursive co-construction and the coherent
application of the appropriate techniques, namely the active ones;
5)critically evaluate the applicability, objectives, strengths and limitations of these models;
6) implement a protocol of the couple therapy, considering the objectives and contra-indications of the model.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução: Os anos 80 - das epistemologias às práticas conversacionais. Desenvolvimento da intervenção
sistémica no contexto da evolução das psicoterapias.
1. Terapias colaborativas conversacionais
Bases teóricas, postura not-knowing
A sessão como intervenção: questionamento como metodologia de mudança; técnicas
Modelo da Terapia da Curiosidade (Relvas & col., 2000); a co-construção da hipótese sistémica
2. Modelo narrativo – Michael White
Base teórico-epistemológica: linguagem, significado e construção da realidade; o problema saturado;
Condições e processo de mudança: a re-autoria
Técnicas: externalização; re-autoria (“audiências”); cartas e “diplomas”
3. Terapia centrada nas soluções – Steve De Shazer
Bases teóricas: linguagem e competências
Condições de mudança e técnicas: amplificação de soluções; questão de 1ª sessão; questão milagre;
exceções e escalas.
4. Outras técnicas:Conto sistémico, rituais, metáforas e esculturas
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

230/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

5. Terapia de casal
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction: the 80’s - from epistemology to conversational practices.
1. Conversational collaborative therapies
Theoretical basis; the not-knowing attitude
The session as intervention: questioning as a methodology of change; the techniques (e.g. reflecting-team)
The Therapy of Curiosity Model - Relvas &co, 2000); the co-construction of systemic hypothesis
2. The Narrative Model – M. White
Theoretical and epistemological framing: language, meaning and construction of the reality; the saturated
problem
Conditions and process of change: re-authoring lives.
Techniques: the externalization of the problem; the re-authorship
3. The Solutions Focused Therapy – S. De Shazer
Theoretical foundations: language and competencies
Change conditions and techniques: amplification of solutions; the 1st session question; the miracle issue;
exceptions and scales.
4. Other techniques: systemic story, rituals, metaphors and sculptures
5. Systemic Couple therapy
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objectivo geral “conhecimento e desenvolvimento de competências relacionadas com a intervenção
sistémica numa perspectiva pós-moderna (de 2ª ordem) e narrativa”, é coerente com a apresentação, treino e
reflexão crítica dos modelos colaborativos conversacionais, bem dos Modelos Narrativo de Michel White e
colaboradores e Centrado nas Soluções de Steve de Shazer, considerando que estes são consensualmente
apontados como sendo os modelos de referência dos novos desenvolvimentos (construtivistas e
construcionistas) em Terapia Familiar.
A competência 1) é atingida através dos conteúdos referenciados em 1., 1.1, 1.2 e 1.3. (programa); as 2) e 3)
através dos conteúdos indicados em 2, 2.1, 2.2, 2.3 e 3. 3.1, 3.2; os conteúdos restantes respondem às
competências 4) e 6). A competência 5) é transversal a todo o programa curricular e decorre do treino e
reflexão sobre os diversos modelos de intervenção apresentados na unidade curricular.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The general objective “knowledge and skills development related to the systemic intervention according to a
postmodern (2nd order) and narrative perspective” is consonant with the theoretical presentation, practice and
critical reflection of the conversational collaborative models as well as the Narrative (M. White &cols.) and
Solution-Focused (S. De Shazer) models. In fact, these intervention models are consensually considered in
literature as the fundamental ones in what concerns the constructivist and constructionist developments of
Family Therapy.
The objective/skills 1) is achieved through the content referred in 1., 1.1, 1.2 and 1.3.(syllabus); the skills 2) and
3) through the contents indicated in 2, 2.1, 2.2, 2.3 and 3. 3.1, 3.2; the remaining contents meet skills 4) and 6).
Skill 5) is transversal to the entire curriculum and stems from the training and reflection on the various
intervention models.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia de ensino teórico-prática, com enfâse na simulação de sessões e treino de técnicas, exercícios
experienciais dos pressupostos dos modelos e análise de casos/vinhetas clínicas.
Avaliação: 2 componentes – 1) trabalho individual contínuo, pontuado pela conclusão de sub-unidades
temáticas, com apresentação nas aulas com vista à reflexão passo a passo sobre os conteúdos,
nomeadamente à sua aplicação prática (60%); e 2) trabalho de síntese, em grupo, para aprofundamento dos
fundamentos dos modelos apresentados (40%). Os estudantes podem optar por fazer exame final (toda a
matéria) para 20 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practice teaching methodologies, with emphasis on therapeutic sessions of role-playing and training
of techniques as well as on experiential exercises of the assumptions of the models and clinical cases study.
Evaluation: 2 components – 1) continuous; an individual written Work, marked by the completion of thematic
sub-units, with presentation in lessons aiming a step-by-step reflection on the contents, particularly its practical
application (60%); and 2) a written synthesis group work, through which students should present in a deep and
critical perspective the fundamentals of the models exposed (40%). The students may choose to make a final
exam for 20 marks.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino utilizadas (estudo de caso, simulação de sessões e treino de técnicas de
intervenção), bem como a avaliação proposta, visam promover o conhecimento experiencial e prático e o
domínio concreto das propostas e técnicas de intervenção terapêutica contidas nos modelos estudados, tal
como são visados nos objectivos, através do envolvimento e participação activa dos estudantes. Tratando-se
de uma u.c. que tem como objectivo geral o desenvolvimento de competências práticas, suportado nas bases
conceptuais que lhes estão subjacentes, só uma metodologia como a descrita anteriormente permitirá atingilos. Esta dupla vertente de exploração dos conteúdos (teórica e prática) reflecte-se, também nas duas
componentes de avaliação indicadas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies (case study, therapeutic sessions role-play and training of intervention
techniques), as well as the evaluation components, aim to promote the practical knowledge and the mastering
of specific therapeutic intervention proposals and techniques contained in the studied models, as mentioned in
objectives, through the active involvement and participation of students. These methodologies are the most
adequate to promote the skills development, although conceptually supported, as it is proposed by the general
objective of this unit. This double perspective of contents’ presentation and discussion (conceptual and
practical) is also shown in the two evaluation components previously presented.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Ausloos, G. (1996). A competência das famílias. Tempo, caos e processo. Lisboa: CLIMEPSI.
Cecchin, G. (1987). Hypothesizing, circularity and neutrality revisited: an invitation to curiosity. Family Process,
26 (4), 405-413.
Efran, J.S. & Clarfield, L.E. (1996). Terapia construccionista: sentido y sinsentido. In S. McNamee & K.J. Gergen,
La terapia como construcción social (Cap. XIII, 233-251).Barcelona: Paidós.
Gonçalves, M. (2003). Psicoterapia, uma arte retórica: Contributos das terapias narrativas. Coimbra: Quarteto
Editora.
Gonçalves, M. M. (2008). Terapia centrada nas soluções. Braga: Psiquilibrios.
Gonçalves, M. M. (2008). Terapia narrativa de re-autoria: O encontro de Bateson, Bruner e Foucault. Braga:
Psiquilibrios.
Nichols, M.P. & Schwartz, R. C. (1998). Family Therapy. Concepts and methods (fourth edition revised) New
York: Allyn & Bacon.
Relvas, A. P. (2003). Por detrás do espelho. Da teoria à terapia com a família (2ª Ed.rev.). Coimbra: Quarteto.

Mapa IX - 4º ClinSaud/SSF - Terapias Familiares I:Modelos Clássicos
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaud/SSF - Terapias Familiares I:Modelos Clássicos
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Madalena dos Santos Torres Veiga de Carvalho - 57h 30m - 19h 45m (T) 19h 45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos:
- Conhecimento aprofundado dos modelos clássicos da terapia familiar
- Aquisição de competências relacionadas com a intervenção sistémica numa perspectiva clássica, através da
apresentação, treino e reflexão crítica dos modelos de referência que lhe estão associados.
O estudante deve ser capaz de:
1) caracterizar as diferentes escolas de Terapia Familiar/modelos clássicos;
2) ser capaz de receber um pedido de consulta;
3) saber estruturar e utilizar diferentes técnicas de TF;
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4) conduzir uma sessão terapêutica com uma família/casal/indivíduo num modelo clássico;
5) avaliar criticamente a aplicabilidade, objetivos, potencialidades e limites das intervenções terapêuticas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives:
- Knowledge of the classical models of family therapy
- Acquire skills related to the systemic intervention according to the classical perspective, through the
theoretical presentation, practice and critical reflection on this perspective reference models.
Students should be able to:
1) characterize the different schools of family therapy / classical models;
2) being able to receive a consultation request;
3) learn to structure and use different techniques for TF;
4) conduct a therapy session with a family / couple / individual in a classical model;
5) critically assess the applicability, objectives, strengths and limitations of these models interventions;
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução: o nascimento das TF, enquadramento epistemológico e clínico.
I. Intervenção
1. O processo terapêutico
1.1. o pedido de consulta e a ficha telefónica
1.2. setting e equipa
1.3. sessão (componentes)
1.4. co terapia
1.5. contrato terapêutico
2. A entrevista familiar
2.1. A primeira entrevista/fases (Modelo estratégico)
2.2. Regras gerais de condução de entrevistas familiares
2.3. Aspetos particulares da condução das entrevistas
2.4. Técnicas de intervenção
II. Mapa evolutivo das terapias familiares: unidade e diversidade
III. Modelos Clássicos: teorias do funcionamento familiar aplicadas à avaliação familiar.
1. Modelo Boweniano
2. Modelo Estrutural de Salvador Minuchin
3. Modelo Estratégico
IV. Conclusão: síntese integradora dos Modelos Transgeracional, Estrutural e Estratégico.
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction
Introduction: the birth of TF, clinical and epistemological framework.
I. Intervention
1. The therapeutic process
1.1. the consultation request
1.2. setting and team
1.3. session (components)
1.4. co-therapy
1.5. therapeutic contract
2. The family interview
2.1. The first interview / Stages Model (strategic)
2.2. General rules of conducting family interviews
2.3. Particular aspects of conducting interviews
2.4. Intervention techniques
II. Map of the evolutionary family therapy: unity and diversity
III. Classical Models: theories of family functioning applied to family assessment.
1. Model of Bowen
2. Structural Model of Salvador Minuchin
3. Strategic Model
IV. Conclusion: Integration synthesis of the intergenerational, structural, and strategic models.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objetivo 1) é atingido através dos conteúdos referenciados em III 1., 2. e 3. (programa); o 2) através dos
conteúdos indicados em I 1.1; O objetivo 3) é atingido pelo conteúdo I 2.4. Os conteúdos restantes respondem
às competências 4) e 5). O objetivo 4) é transversal a todo o programa curricular e decorre do treino e reflexão
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sobre os diversos modelos de intervenção.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Objective 1) is achieved through the contents referred in III 1., 2. e 3..(syllabus); the skills 2) through the contents
indicated in I 1.1. Objective 3) is achieved through the contents I 2.4. The remaining contents meet skills 4) and
5). Objective 4) is transversal to the entire curriculum and stems from the training and reflection on the various
intervention models.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia de ensino teórico-prática, com enfâse na simulação de sessões e treino de técnicas, exercícios
experienciais dos pressupostos dos modelos e análise de casos/vinhetas clínicas.
Avaliação: duas componentes – 1) dois trabalhos de grupo, com apresentação nas aulas com vista à reflexão
passo a passo sobre os conteúdos programáticos (25% + 25%), prova tipo B; e 2) frequência (prova tipo A) (10
valores,50%).
OU
Exame final

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical teaching methodologies, with emphasis on therapeutic sessions role-playing and training
of techniques as well as on experiential exercises of the assumptions of the models and clinical cases study.
Evaluation: two components - 1) two working groups, with presentations in class in order to reflect walkthrough
of the program content (25% + 25%), Type B project; and 2) type A examinations (10 points, 50%).
OR
Final Assessment: final exam

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino utilizadas (estudo de caso, simulação de sessões e treino de técnicas de
intervenção), bem como a avaliação proposta, visam promover o conhecimento experiencial e prático e o
domínio concreto das propostas e técnicas de intervenção terapêutica contidas nos modelos estudados, tal
como são visados nos objetivos, através do envolvimento e participação ativa dos estudantes
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching methodologies (case study, therapeutic sessions, role-playing, and training of intervention
techniques), as well as the assessment components, intended to promote the practical knowledge and the
mastering of specific therapeutic intervention proposals, and techniques contained in the studied models, as
mentioned in objectives, through the active involvement and participation of students.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Gurman, A. S., & Kniskern, D. P. (1991). Handbook of Family Therapy. Vol II. New York: Brunner/ Mazel
Publishers.
Hoffman, L. (1981). Foundations of Family Therapy: a conceptual Framework of systems change.USA: Basic
Books, Inc.
Minuchin, S., & Fishman, H. C. (1981). Family Therapy techniques. Harvard: Harvard University Press.
Nichols, M. P., & Schwartz, R.C.(1998). Family Therapy. Concepts and methods (fourth edition). New
York:Allyn&Bacon
Relvas, A.P. (1997). Family Therapy, Foundations and Techniques. In P. J. Hawkins & J.N. Nestoros (eds),
Psychotherapy. New perspectives in Theory, Practice and Research. Athens, Ellinika Grammata, chap.11, 387425.
Relvas, A.P. (1999). O mundo atrás do espelho. A psicopatologia numa perspectiva sistémica. In A.P.Relvas,
Conversas com Famílias. Discursos e perspectivas em terapia familiar (pp.47-73). Porto: Edições Afrontamento
Relvas, A.P. (1999). Conversas com Famílias. Discursos e perspectivas em terapia familiar. Porto: Edições
Afrontamento.

Mapa IX - 4º Clin Saud/SSF/PsicG - Intervenção Psicoterapêutica na Doença Crónica
6.2.1.1. Unidade curricular:
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4º Clin Saud/SSF/PsicG - Intervenção Psicoterapêutica na Doença Crónica
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Madalena dos Santos Torres Veiga de Carvalho
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta uc espera-se a aquisição de competências relacionadas com a intervenção sistémica no contexto da
doença crónica, através da apresentação, treino e reflexão crítica dos modelos de referência associados na
compreensão e intervenção.
Competências a desenvolver:
1) Adquirir uma compreensão relacional do adoecer e da doença.
2)Ser capaz de identificar algumas das implicações da doença crónica na família/meio e identificar os atores da
unidade de avaliação /intervenção numa situação concreta.
3)Ser capaz de analisar uma doença crónica utilizando a matriz tipológica psicossocial e, a partir daí,
equacionar formas concretas de intervenção.
4)Perceber a importância das crenças, saber avaliá-la e integrá-las na intervenção.
5)Conseguir analisar um caso e formular pistas de intervenção a partir deste modelo/técnicas.
6)Ser capaz de comunicar com outros profissionais no contexto de colaboração no tratamento da doença
crónica.
7)Treinar algumas das metodologias/técnicas propostas
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: students are expected to acquire skills related to the systemic intervention in the context of chronic
illness, through the theoretical presentation, practice and critical reflection of the reference models that are
associated with understanding and intervention.
Skills to develop:
1) To acquire a relational understanding of illness and disease.
2) To be able to identify some of the implications of chronic illness in the family/environment, as well as to
identify the actors of the unit assessment/intervention in a specific situation.
3) To be able to analyze a chronic illness using psychosocial typological array (Rolland)
4) To understand the importance of beliefs, being able to evaluate it and learn to integrate them in action.
5) To be able to analyze a case and formulate intervention cues from this model / techniques.
6) To be able to communicate with other.
7) To traine some of the proposed methodologies / techniques.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Intervenção sistémica e Doença Crónica
1.Pressupostos e objetivos
2.Fundamentos
a. O Modelo biopsicossocial (Engel, 1977)
b. Abordagem sistémica da família, da saúde e da doença
c . Definição de doença crónica
I –Unidade de avaliação/intervenção na doença crónica física
1.Modelo triangular de Doherty e Baird (1983)
2.Modelo quadrangular de Rolland (1987)
3.Modelo (sistémico/psicossocial) de Navarro-Gongóra (1996).O doente e a doença
Tipologia psicossocial e ciclo evolutivo da doença
3.2.Família e rede/apoio social
a. Variáveis-chave familiares
b. Funções da rede social de apoio
3.3.Sistema/serviços de saúde
3.4.Sistemas de crenças
4.Técnicas de intervenção
II A relação de colaboração entre profissionais de medicina e de saúde mental
1.Níveis e contextos de prestação de cuidados
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2.Relação de colaboração e prestação de cuidados médicos. Condições, potencialidades e riscos
III - Outras aplicações do modelo sistémico de intervenção na DC
Grupos Multifamílias e Abordagens Psicoeducativas
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction
Systemic Intervention and Chronic Illness
1. Assumptions and objectives
2. Fundamentals
a. The bio psychosocial model (Engel, 1977)
b. Addressing systemic family, health and disease
c. Definition of chronic illness
I - Unit assessment and intervention in chronic physical
1. Triangular model of Doherty and Baird (1983)
2. Square model of Rolland (1987)
3. Model (systemic / psycho-social) of Navarro Gongora (1996).The patient and disease
Psychosocial type and life cycle of the disease
3.2. Family and network / social support
a. Family key variables
b. Functions of social support network
3.3.System / health services
3.4.Belief systems
4.Intervention techniques
II -The relationship of collaboration between medical professionals and mental health
1. Levels and contexts of care
2.Collaborative relationship and medical care. Conditions, potential and risks
II - Other applications of the systemic model of intervention in CI
Multiple family groups and Psychoeducational strategies
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objectivo/competência 1) é atingido através dos conteúdos referenciados na Introdução (1 e 2) (programa); as
competências 2) e 3) através dos conteúdos indicados em I (1, 2, 3 e 4). A competência 4) através dos
conteúdos de 3.4.. A competência 5) por III (1e2) e a 6) através dos conteúdos de II (1 e 2).
As competências 5) e 7) são transversais a todo o programa curricular e decorrem do treino e reflexão sobre
os diversos modelos de intervenção.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The objective/skill 1) is achieved through the content referred in Introduction (1 and 2).(syllabus); the skills 2)
and 3) through the contents indicated in I (1,2,3 e 4). The skill 4) through the contents indicated in 3.4.. The skill 5)
through III (1 and 2) and the 6) through the contents II (1 and 2).
Skills 5) and 7) are transversal to the entire curriculum and result from the training and reflection on the various
intervention models.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia de ensino teórico-prática, com enfâse na simulação de sessões e treino de técnicas, exercícios
experienciais dos pressupostos dos modelos e análise de casos/vinhetas clínicas.
Avaliação: duas componentes –
1) periódica: Estudo de Caso - trabalho de grupo, com apresentação numa aula com vista à reflexão passo a
passo sobre os conteúdos (13 valores); e 2) frequência (7 valores).
OU
Avaliação final: exame final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practice teaching methodologies, with emphasis on therapeutic sessions role-playing and training of
techniques as well as on experiential exercises of the assumptions of the models and clinical cases study.
Evaluation: two components – 1) periodic: Case study – group work, with presentation in a lesson aiming a stepby-step reflection on the contents (13 marks); and 2) type A examination (7 marks).
OR
Final Assessment: final exam
Improvement mark: final exam
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino utilizadas (estudo de caso, simulação de sessões e treino de técnicas de
intervenção), bem como a avaliação proposta, visam promover o conhecimento experiencial e prático e o
domínio concreto das propostas e técnicas de intervenção terapêutica contidas nos modelos estudados, tal
como são visados nos objectivos, através do envolvimento e participação activa dos estudantes.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching methodologies (case study, therapeutic sessions role-play and training of intervention techniques), as
well as the evaluation components, intend to promote practical knowledge and the mastering of specific
therapeutic intervention proposals and techniques contained in the studied models, as mentioned in objectives,
through the active involvement and participation of students.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Chiquelho, R., Eusébio, C., & Sousa L., (2007). Enfrentar a velhice e a doença crónica: um programa de apoio a
doentes com AVC e seus familiares (AVCfamílias). Psychologica, 44, 505-530.
- Chiquelho, R., Neves, S., Mendes, Á., Relvas, A.P., & Sousa L., (2007). ProDoentes – Programa de apoio psicoeducativo a doentes oncológicos. Psychologica, 41, 231-247.
- Duhamel, F. (1995). La santé et la famille. Une approche systémique en soins infirmiers. Montreal, Gaëtan
Morin, éditeur.
- Navarro-Gongóra, J. (2002). Familia y enfermedad: Problemas y técnicas de intervención. Psychologica, 31,
63-83.
- McDaniel, S.; Hepworth, J., & Doherty, W. J. (1992). Medical family therapy .New York, Basic Books.
- Rolland, J. (1994). Families, illness, and disability. An integrative model. New York, Basic Books.
- Sousa, L. Mendes, A., & Relvas, A. P. (2007). Enfrentar a velhice e a doença crónica. Lisboa: CLIMEPSI.

Mapa IX - Intervenção Sistémica II:Contextos de Aplicação
6.2.1.1. Unidade curricular:
Intervenção Sistémica II:Contextos de Aplicação
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Paula Pais Rodrigues Fonseca Relvas
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Análise, discussão e prática da intervenção sistémica em diferentes contextos de aplicação, nomeadamente: 1)
Contexto escolar, 2) Contexto comunitário e 3) Contexto forense. Treino de competências clínicas ao nível da
avaliação, planeamento e intervenção.
Resultados de aprendizagem
1. Conhecer as potencialidades e dificuldades da intervenção sistémica em diferentes contextos de aplicação.
2. Ser capaz de fazer uma leitura sistémica do(s) problema(s) apresentados.
3. Ser capaz de organizar diferentes formas de intervenção sistémica em função do contexto, do pedido e das
problemáticas em causa.
4. Ser capaz de conduzir uma sessão/intervenção sistémicas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Analysis, discussion and practice of systemic intervention in different application contexts, namely: 1) School
context, 2) Community context and 3) Forensic context. Training of clinical skills related to assessment, planning
and intervention.
Learning Outcomes
1. To know the strengths and difficulties of systemic intervention in different contexts of application.
2. To be able able to carry out a systemic reading of the problem(s) presented.
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

237/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

3. To be able to organize different forms of systemic intervention considering the context, the request and
issues involved.
4. To be able to conduct a session/systemic intervention.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Contexto Escola
1.1. Introdução: a) missão e competências a desenvolver pela e na escola; b) a escola como sistema alargado
de comunicação; c) o triângulo escola- aluno/filho-família; d) sintoma escolar; e) papel e posicionamento do
psicólogo sistémico em contexto escolar.
1.2. Leituras sistémicas do sintoma escolar: a) no quadro da comunicação escola-família (Evéquoz, 1987); b)
diagnóstico topológico (Curonici & McCulloch,1994); c) a pilotagem no sistema turma (Evéquoz, 1990).
1.3. Prática: estudo de casos.
2. Contexto comunitário
2.1. Introdução: o trabalho sistémico com famílias multidesafiadas.
2.2. A metodologia do Photo-voice.
2.3. O MAIFI: modelo integrado de avaliação e intervenção familiar.
2.4. Prática: estudo de casos.
3. Contexto Forense
3.1. Introdução: a) Tipo de problemáticas em contexto forense; b) Potencialidades e dificuldades da intervenção
sistémica neste contexto.
3.2.Intervenções sistémicas específicas em contexto forense.
3.3. Prática: estudo de casos.
6.2.1.5. Syllabus:
1. School Context
1.1. Introduction: a) mission and competences to be developed in/by the school; b) school as a large system of
communication; c) the triangle school-student/child-family; d) school symptom; e) role and position of the
systemic psychologist in school context.
1.2. Systemic analysis of the symptom: a) within school-family communication framework (Evéquoz, 1987), b)
topological diagnosis Curonici & McCulloch, 1994); c) difficulties in piloting a project in the classroom system
(Evéquoz, 1990).
1.3. Practice: case studies.
2. Community context
2.1. Introduction: the systemic work with multi-challenged families.
2.2. The methodology of Photo-voice.
2.3. The MAIFI: integrated model of family assessment and intervention.
2.4. Practice: case studies.
3. Forensic context
3.1. Introduction: a) Type of problems in the forensic context; b) Potentialities and difficulties of intervention.
3.2. Specific systemic intervention in the forensic contexts.
3.3. Practice: case studies.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tendo esta Unidade Curricular como principais objectivos o desenvolvimento de competências clínicas (ao
nível da avaliação, planeamento e intervenção), bem como a aquisição de conhecimentos teóricos em termos
da intervenção sistémica em diferentes contextos de aplicação, os conteúdos programáticos desta unidade
foram definidos atendendo à análise, discussão e exploração deste modelo teórico de intervenção,
particularizando as diferentes grelhas de leitura que dele decorrem quando aplicado em três áreas distintas:
contexto escolar (Evéquoz, 1987, 1990; Curonici & McCulloch, 1994), contexto comunitário (Madsen, 2009;
Rojano, 2004) e contexto forense (Cirillo & DiBlasio, 1997; Cohen, 2009). Com a aprendizagem destes conteúdos
programáticos é esperado que os alunos, face a uma situação concreta, consigam elaborar uma leitura
sistémica da mesma e optar pela modalidade de intervenção mais ajustada.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering that the major goals of this Curricular Unit are the development of clinical skills (in terms of
assessment, planning and intervention) and the acquisition of theoretical knowledge regarding systemic
intervention in different application contexts, the syllabus of this unit has been defined considering the analysis,
discussion and exploration of this theoretical model of intervention, differentiating the frameworks that result
from it when applied to three different areas: school context (Evéquoz, 1987, 1990; Curonici & McCulloch, 1994),
community context (Madsen, 2009; Rojano, 2004) and forensic context (Cirillo & DiBlasio, 1997; Cohen, 2009).
By acquiring this knowledge, in a real situation, students are expected to be able to carry out a systemic reading
of it and choose the most suitable type of intervention.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação e discussão de conceptualizações teóricas e de exemplos de intervenção a partir de elementos
trazidos pela docente e/ou pelos alunos. Realização de trabalhos em grupo. Análise e discussão de casos
práticos e realização de rôle-playings relativos a sessões/intervenções sistémicas.
Avaliação
Avaliação Periódica:
1) Provas tipo A(10 valores): avaliações individuais escritas em contexto de sala de aula (3 mini testes no final
de cada sub-unidade temática)
2) Prova Tipo B (10 valores): trabalho de projecto - desenvolvimento aprofundado de uma competência prática
(p. e., hipótese sistémica e planificação da intervenção face a um pedido de consulta motivado por um sintoma
escolar; análise crítica da planificação de uma intervenção face a uma família multidesafiada; planificação de
uma avaliação e/ou intervenção no contexto de justiça).
OU
Avaliação final: exame final para 20 valores.
Subida de nota: implica sempre a realização final de exame.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Analysis and discussion of theoretical conceptualizations and of examples based on elements presented by the
professor and/or students. Group work. Analysis and discussion of practical cases and role-play of systemic
interventions.
Assessment
Periodic Assessment:
1) Type A examinations: individual written evaluations in the classroom - test by the end of each thematic
subunit (10 marks)
2) Type B examinations (10 marks): project –development of practical skills (e.g., systemic hypothesis and
planning intervention actions as a response to a consultation request related to school symptoms; planning an
intervention action with the Photo-voice methodology; critically analyzing the planning for an intervention action
with a multi-challenged family; planning the assessment and/or intervention action in the judicial context).
OR
Final Assessment: final exam.
Improvement mark: final exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A articulação entre metodologias expositivas (centradas nos conteúdos) e metodologias ativas (centradas na
descoberta e vivência pessoais) permitirá ao alunos, através da utilização de diferentes técnicas
(apresentações teóricas, análise de vídeos, demonstrações, role-plays, estudos de caso, trabalhos em
pequenos grupos, debates): a) a aquisição de conhecimentos teóricos sobre a aplicação da modelo sistémico
em contexto escolar, comunitário e forense; b) o desenvolvimento de competências clínicas ao nível da
construção de leituras sistémicas, da organização de diferentes formas de intervenção e de condução de
sessões; c) a construção de um pensamento crítico face às potencialidades e limitações da intervenção
sistémica nos diferentes contextos em estudo.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The articulation between lectures (content centered) and active methodologies (centered on the discovery and
personal experience) allows students, through the use of different techniques (theoretical presentations, video
analysis, demonstrations, role-playing, case studies, group work, debates), to: a) acquire theoretical knowledge
on the application of the systemic model in the school, community and forensic contexts; b) develop clinical
skills on systemic reading, intervention planning and session leading; c) the build of critical thinking towards the
potentialities and limits of the systemic intervention in the different contexts under study.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alarcão, M. (2002). Escola-Família: Diálogos e monólogos em torno das famílias do aluno/filho. In I. Soares
(coord.). Psicopatologia do desenvolvimento: Trajectórias (in)adaptativas ao longo da vida (469-502). Coimbra:
Quarteto editora.
Asen, E., Dawson, N., & McHugh, B. (2001) Multiple Family Therapy: The Marlborough Model and its Wider
Applications. Londres, Karnac (caps 1 e 2).
Curonici, C. & McCulloch, P. (1994). Approche systémique et école: Utilisation des ressources de l'école pour
résoudre les difficultés scolaires. Thérapie familiale, 15, 1, 49-62.
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Evéquoz, G. (1990). Y a-t-il un pilote das la classe? Le problème de la hiérarchie dans un système artificiel.
Thérapie Familiale, 4, 407-423.
Huss, M. T. (2009). Forensic Psychology: Research, Clinical Practice, and Applications. Malden, MA: WileyBlackwell.
Sotero, L. & Relvas, A. P. (in press). Clientes (In)voluntários: caracterização e intervenção. Psicologia &
Sociedade

Mapa IX - Terapias Familiares II: Novos Desenvolvimentos
6.2.1.1. Unidade curricular:
Terapias Familiares II: Novos Desenvolvimentos
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Paula Pais Rodrigues da Fonseca Relvas
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos: nesta unidade curricular, de ensino teórico-prático, espera-se a aquisição de competências
relacionadas com a intervenção sistémica numa perspectiva pós-moderna (de 2ª ordem) e narrativa, através
da apresentação, treino e reflexão crítica dos modelos de referência que lhe estão associados.
Resultados de aprendizagem:
1)conduzir uma sessão terapêutica num modelo colaborativo, utilizando diversas formas de questionamento e
a equipa reflexiva;
2) construir narrativas externalizadoras do problema, procurar excepções no sentido da re-autoria narrativa;
3)conduzir uma terapia breve centrada nas soluções;
4)conduzir o processo terapêutico através da co-construção discursiva clientes /terapeutas e da aplicação
coerente de técnicas, nomeadamente técnicas ativas
5)avaliar criticamente a aplicabilidade, objetivos, potencialidades e limites destas intervenções terapêuticas;
6)aplicar um protocolo de Terapia de Casal, identificando os objetivos e limites deste tipo de intervenções.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this theoretical and practical unit students are expected to develop skills related to the systemic intervention
according to a postmodern (2nd order) and narrative perspective, through the theoretical presentation, practice
and critical reflection on this perspective reference models.
Learning outcomes. Students should be able to:
1) conduct a therapeutic session using various forms of questioning and the reflecting-team;
2) construct narratives that allow the problem externalization, the search for exceptions aiming the construction
of a re-authoring narrative;
3)conduct a brief solutions-focused therapy;
4) lead the therapeutic process through the client/therapist discursive co-construction and the coherent
application of the appropriate techniques, namely the active ones;
5)critically evaluate the applicability, objectives, strengths and limitations of these models;
6) implement a protocol of the couple therapy, considering the objectives and contra-indications of the model.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução: Os anos 80 - das epistemologias às práticas conversacionais. Desenvolvimento da intervenção
sistémica no contexto da evolução das psicoterapias.
1. Terapias colaborativas conversacionais
1.1. Bases teóricas, postura not-knowing
1.2. A sessão como intervenção: questionamento como metodologia de mudança; técnicas
1.3. Modelo da Terapia da Curiosidade (Relvas & col., 2000); a co-construção da hipótese sistémica
2. Modelo narrativo – Michael White
2.1. Base teórico-epistemológica: linguagem, significado e construção da realidade; o problema saturado;
2.2. Condições e processo de mudança: a re-autoria
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2.3. Técnicas: externalização; re-autoria (“audiências”); cartas e “diplomas”
3. Terapia centrada nas soluções – Steve De Shazer
3.1. Bases teóricas: linguagem e competências
3.2.Condições de mudança e técnicas: amplificação de soluções; questão de 1ª sessão; questão milagre;
exceções e escalas.
4.Outras técnicas:Conto sistémico, rituais, metáforas e esculturas
5.Terapia de casal
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction: the 80’s - from epistemology to conversational practices.
1. Conversational collaborative therapies
1.1. Theoretical basis; the not-knowing attitude
1.2. The session as intervention: questioning as a methodology of change; the techniques (e.g. reflecting-team)
1.3. The Therapy of Curiosity Model - Relvas &co, 2000); the co-construction of systemic hypothesis
2. The Narrative Model – M. White
2.1. Theoretical and epistemological framing: language, meaning and construction of the reality; the saturated
problem
2.2. Conditions and process of change: re-authoring lives.
2.3. Techniques: the externalization of the problem; the re-authorship
3. The Solutions Focused Therapy – S. De Shazer
3.1. Theoretical foundations: language and competencies
3.2. Change conditions and techniques: amplification of solutions; the 1st session question; the miracle issue;
exceptions and scales.
4. Other techniques: systemic story, rituals, metaphors and sculptures
5. Systemic Couple therapy
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objectivo geral “conhecimento e desenvolvimento de competências relacionadas com a intervenção
sistémica numa perspectiva pós-moderna (de 2ª ordem) e narrativa”, é coerente com a apresentação, treino e
reflexão crítica dos modelos colaborativos conversacionais, bem dos Modelos Narrativo de Michel White e
colaboradores e Centrado nas Soluções de Steve de Shazer, considerando que estes são consensualmente
apontados como sendo os modelos de referência dos novos desenvolvimentos (construtivistas e
construcionistas) em Terapia Familiar.
A competência 1) é atingida através dos conteúdos referenciados em 1., 1.1, 1.2 e 1.3. (programa); as 2) e 3)
através dos conteúdos indicados em 2, 2.1, 2.2, 2.3 e 3. 3.1, 3.2; os conteúdos restantes respondem às
competências 4) e 6). A competência 5) é transversal a todo o programa curricular e decorre do treino e
reflexão sobre os diversos modelos de intervenção apresentados na unidade curricular.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The general objective “knowledge and skills development related to the systemic intervention according to a
postmodern (2nd order) and narrative perspective” is consonant with the theoretical presentation, practice and
critical reflection of the conversational collaborative models as well as the Narrative (M. White &cols.) and
Solution-Focused (S. De Shazer) models. In fact, these intervention models are consensually considered in
literature as the fundamental ones in what concerns the constructivist and constructionist developments of
Family Therapy.
The objective/skills 1) is achieved through the content referred in 1., 1.1, 1.2 and 1.3.(syllabus); the skills 2) and
3) through the contents indicated in 2, 2.1, 2.2, 2.3 and 3. 3.1, 3.2; the remaining contents meet skills 4) and 6).
Skill 5) is transversal to the entire curriculum and stems from the training and reflection on the various
intervention models.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia de ensino teórico-prática, com enfâse na simulação de sessões e treino de técnicas, exercícios
experienciais dos pressupostos dos modelos e análise de casos/vinhetas clínicas.
Avaliação: 2 componentes – 1) trabalho individual contínuo, pontuado pela conclusão de sub-unidades
temáticas, com apresentação nas aulas com vista à reflexão passo a passo sobre os conteúdos,
nomeadamente à sua aplicação prática (60%); e 2) trabalho de síntese, em grupo, para aprofundamento dos
fundamentos dos modelos apresentados (40%). Os estudantes podem optar por fazer exame final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practice teaching methodologies, with emphasis on therapeutic sessions of role-playing and training
of techniques as well as on experiential exercises of the assumptions of the models and clinical cases study.
Evaluation: 2 components – 1) continuous; an individual written Work, marked by the completion of thematic
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sub-units, with presentation in lessons aiming a step-by-step reflection on the contents, particularly its practical
application (60%); and 2) a written synthesis group work, through which students should present in a deep and
critical perspective the fundamentals of the models exposed (40%). The students may choose to make a final
exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino utilizadas (estudo de caso, simulação de sessões e treino de técnicas de
intervenção), bem como a avaliação proposta, visam promover o conhecimento experiencial e prático e o
domínio concreto das propostas e técnicas de intervenção terapêutica contidas nos modelos estudados, tal
como são visados nos objectivos, através do envolvimento e participação activa dos estudantes. Tratando-se
de uma u.c. que tem como objectivo geral o desenvolvimento de competências práticas, suportado nas bases
conceptuais que lhes estão subjacentes, só uma metodologia como a descrita anteriormente permitirá atingilos. Esta dupla vertente de exploração dos conteúdos (teórica e prática) reflecte-se, também nas duas
componentes de avaliação indicadas
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies (case study, therapeutic sessions role-play and training of intervention
techniques), as well as the evaluation components, aim to promote the practical knowledge and the mastering
of specific therapeutic intervention proposals and techniques contained in the studied models, as mentioned in
objectives, through the active involvement and participation of students. These methodologies are the most
adequate to promote the skills development, although conceptually supported, as it is proposed by the general
objective of this unit. This double perspective of contents’ presentation and discussion (conceptual and
practical) is also shown in the two evaluation components previously presented.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Ausloos, G. (1996). A competência das famílias. Tempo, caos e processo. Lisboa: CLIMEPSI.
Cecchin, G. (1987). Hypothesizing, circularity and neutrality revisited: an invitation to curiosity. Family Process,
26 (4), 405-413.
Efran, J.S. & Clarfield, L.E. (1996). Terapia construccionista: sentido y sinsentido. In S. McNamee & K.J. Gergen,
La terapia como construcción social (Cap. XIII, 233-251).Barcelona: Paidós.
Gonçalves, M. (2003). Psicoterapia, uma arte retórica: Contributos das terapias narrativas. Coimbra: Quarteto
Editora.
Gonçalves, M. M. (2008). Terapia centrada nas soluções. Braga: Psiquilibrios.
Gonçalves, M. M. (2008). Terapia narrativa de re-autoria: O encontro de Bateson, Bruner e Foucault. Braga:
Psiquilibrios.
Nichols, M.P. & Schwartz, R. C. (1998). Family Therapy. Concepts and methods (fourth edition revised) New
York: Allyn & Bacon.
Relvas, A. P. (2003). Por detrás do espelho. Da teoria à terapia com a família (2ª Ed.rev.). Coimbra: Quarteto.

Mapa IX - 4º EdDesAc -Aconselhamento,Relação e Comunicação Humana/ Couseling,Human Relations and
Comunication
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º EdDesAc -Aconselhamento,Relação e Comunicação Humana/ Couseling,Human Relations and Comunication
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Jorge Santos Almeida Rama Ferro - 19h 45m (T); 19h 45m (PL); 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
---6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender o Aconselhamento como forma de comunicação e relação humana. Dominar os quadros
conceptuais sobre relação e comunicação humana. Trabalhar aspectos do desenvolvimento pessoal e das
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competências de contacto com O Outro.
Desenvolver competências práticas de Aconselhamento.
Saber utilizar técnicas e estratégias de Consulta Psicológica num contexto de diversidade cultural.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students must learn and recognize Counselling as a specific way of human communication.
Perceive and understand human relations on its communication’s distinctiveness. Personal development as
core issue on communication between human beings.
Know and recognize concepts and theories on human relations and communication.
Study and develop abilities on counselling. Develop counselling skills on multicultural settings.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Processos elementares de comunicação e de relação humana
2. Relações interculturais
3. Competências, técnicas e estratégias de Aconselhamento, Relação e Comunicação Humana
4. As narrativas pessoais
5. Consulta Psicológica e Psicoterapia – a dimensão psicossocial e pessoal do terapeuta.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Human communication Theories and theories of human relationships.
2. Intercultural communication.
3. Counselling Theories. Counselling skills. Methods and techniques of Counselling. Human communication
theories.
4. Personal narratives.
5. Counselling, psychological interventions and psychotherapy. The therapist as a person. Personal
development as a therapist.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
As teorias da comunicação são apresentadas na perspectiva da promoção do desenvolvimento pessoal do
estudante: o futuro profissional como indivíduo comunicador por excelência e as particularidades da
comunicação humana como base de reflexão e estudo personalizado. Os contextos multiculturais como
cenários da prática profissional surgem como incontornáveis para a efectiva prontidão teórica e relacional do
futuro profissional. As questões abordadas nas teorias de aconselhamento sustentam a preparação
académica e reflexiva do estudante e os modelos e técnicas de aconselhamento assumem-se como suporte
das práticas futuras. As narrativas pessoais propõem leituras e modalidades de conhecimento e
desenvolvimento pessoal que são imprescindíveis às boas práticas em aconselhamento.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Human communication theories will be presented having personal development as target. Multicultural
environments will be held as normative surroundings for those new generations of professionals - that’s the
reason why those milieus must be valued and understood. Counselling theories will be studied in order to uphold
future practices. Life stories or personal narratives configure interesting and critical materials to depart
reflection and discussion in the classroom.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo; Trabalho em grupo; Discussão em situação de aula, todas as aulas; Estudos de caso;
Análise e discussão de textos.
Tarefas críticas de leitura e comentário de documentos (todas as aulas).
Realização de sínteses regulares.
Apresentação de trabalho de recolha de informação, análise e crítica de teorias.
Tarefas individuais e trabalho final individual e/ou de grupo.
A avaliação é continuada e baseada na participação efectiva de cada estudante: Tarefas de leitura orientada e
crítica de documentos (10%); redacção de breves relatórios de actividades (20%); trabalho de reflexão e/ou de
projecto de investigação adentro dos assuntos abordados nas aulas (70%). Exame Final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures. Group discussion and project work. Case studies.
Reading and critical thinking in class will be valued. Writing assignments in all classes.
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Evaluation will be a sum of each student’s participation on reading and critical report of papers (10%); Reports
about class debates (20%); written paper or plan for an investigation project (70%).
Final Exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A avaliação continuada e assente na participação efectiva de cada estudante garante a possibilidade de feedback regular de modo a que cada indivíduo possa adequar os seus esforços aos objectivos de
desenvolvimento pessoal a que se propõe. Numa unidade curricular com o pendor de reflexão, crítica e
desenvolvimento pessoal como esta, a apresentação de material de estudo, de projecto de trabalho e de
estratégia de avaliação tem de ser acordada entre todos os envolvidos sendo, de imediato, esta “negociação”
ou esse acordo um primeiro momento de apresentação e trabalho de comunicação e aprofundamento de
questões de relação humana.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Continuous assessment in class will guarantee students’ involvement. Feedback will promote continuous
adjustment of each one’s effort. Agreement on the method of evaluation will be a starting training of human
communication skills and of personal commitment to the main objective of the course unit.
Critical thinking and theoretical knowledge will be promoted.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Chryssochoou, X. (2003). Cultural diversity: Its social psychology. Oxford: Blackwell.
Cialdini, R. B (2000). Influence: Science and practice (4th ed.). New York: Allyn & Bacon.
DeLucia-Waack, J. L., Gerrity, D. A., Kalodner, C. R., & Riva, M. T. (Eds.) (2004). Handbook of group counseling
and psychotherapy. Thousand Oaks, CA: Sage.
Gergen, K. J. (2010). An Invitation to Social Construction. Sage. LA.
Gergen, K. J. (2009). Relational Being – Beyond self and community. Oxford University Press. NY.
Locke, D. C., Myers, J. E., & Herr, E. L. (Eds.) (2001). The handbook of counselling. Thousand Oaks, CA: Sage.
Ponterotto, J. G., Casas, J. M., Suzuki, L. A., & Alexander, C. M. (Eds.) (2010). Handbook of Multicultural
Counseling. Sage. LA.
Schwarzbaum, S. E., & Thomas, A. J. (2008). Dimensions of Multicultural Counseling – A life story approach.
Sage. LA.
Sue, D. W., & Sue, D. (2008). Counseling the Culturally Diverse – Theory and practice. Wiley. NJ.

Mapa IX - Consulta Psicológica e Sistemas de Desenvolvimento
6.2.1.1. Unidade curricular:
Consulta Psicológica e Sistemas de Desenvolvimento
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Armando Ferreira (Dispensa em 2011/2012) A assegurar:
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Joaquim Armando Ferreira (Dispensa em 2011/2012) A assegurar:
Maria Jorge Ferro
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Joaquim Armando Ferreira (Dispensa em 2011/2012)
Eduardo Ribeiro Santos (Dispensa 2011/2012)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender a visão ecossistémica do desenvolvimento humano.
Dominar as técnicas de investigação em Consulta Psicológica.
Articular os processos de Avaliação Psicológica com os Processos de Consulta Psicológica.
Aplicar estratégias de Consulta Psicológica e Psicoterapia no contexto do desenvolvimento humano
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understand human development and/as human transitions.
Contact with investigation techniques/methods/models on psychotherapy and counseling.
Consider on psychological assessment and counselling strategies.
Apply counselling strategies on human development context.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Consulta Psicológica e Desenvolvimento Humano - modelos ecossistémicos.
II. Investigação fundamental e aplicada em Consulta Psicológica.
III. Avaliação Psicológica vs. Consulta Psicológica.
IV. Estratégias de intervenção nos sistemas de desenvolvimento humano: - modelos; - técnicas; - instrumentos
6.2.1.5. Syllabus:
I. Counseling and human development – Some Theories
II. Investigation in Counseling and investigation applied to counseling.
III. Psychological assessment vs Counseling
IV. Interventions on human development – Models, Techniques and instruments.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A apresentação das teorias de desenvolvimento e os princípios do desenvolvimento humano assentes na
progressão de transições far-se-á em conexão com a leitura de diferentes modelos de consulta psicológica
e/ou psicoterapia.
Os estudantes são chamados a participar activamente na apresentação de material teórico e de reflexão em
aula como forma de treino de competências de investigação e de consulta psicológica.
As diferenças entre teorias e estratégias serão postas em destaque e a reflexão crítica acerca destas estará
na base da redacção de sínteses individuais a partir de cada modelo teórico referido promovendo, assim, as
competências de pesquisa teórica e de consulta psicológica de cada estudante.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Theory and role play situations will merge in order to promote personal development of each student in terms of
psychotherapy and counseling models. Counseling models and human development theories will be presented
as interdependent in order to understand humans and human behavior or human expression of emotions.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo.
Role play.
Leitura e reflexão crítica orientada.
Realização de tarefas de pesquisa bibliográfica.
Redacção de sínteses breves – individuais (50%).
Organização e apresentação de trabalho teórico em grupo.
Redacção de trabalho final sobre os modelos teóricos abordados em aula (50%).
Exame para os casos de impossibilidade de realização de avaliação contínua.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures.
Role Play.
Oriented reading.
Individual papers (50%).
Group paper about a theory presented during classes (50%).
Final exam for special situations.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A apresentação teórica de diversos modelos de aconselhamento e/ou terapia em psicologia seguida de
situações de role play a partir do modelo considerado permitirão a construção de conhecimento pessoalmente
reflectido. A discussão ou confronto entre diferentes leituras teóricas a partir de uma dada realidade assumirse-ão como ponto de partida para a definição pessoal de um modelo ou conjunto teórico de pertença.
Com esta unidade curricular pretende dar-se a cada estudante a possibilidade de reflectir, questionar e
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investigar por si mesmo tanto o que aprendeu antes acerca do desenvolvimento humano como o que se pode
alcançar através da consulta psicológica como via para a promoção do desenvolvimento pessoal.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theory and role play situations will merge in order to promote personal development of each student in terms of
psychotherapy and counseling models. Counseling models and human development theories will be presented
as interdependent in order to understand humans and human behavior or human expression of emotions.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bronfrenbrenner, U. (1981). The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Boston,
MA: Harvard University Press
Corey, G. (2001). Theory and practice of counseling and psychotherapy. (6th Ed). Belmont, CA: Brooks/Cole.
Ford, D. H., & Lerner, R. M. (1992). Developmental systems theory: An integrative approach. Newbury Park, CA:
Sage.
Vondracek, F. W., & Corneal, S. (1995). Strategies for resolving individual and family problems. Monterey, CA:
Brooks/Cole.
Watkins, Jr., C. E. (1991). Research in Counseling. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Watkins, Jr., C. E., & Campbell, L. C. (Eds.) (1990). Testing in Counseling Practice. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Mapa IX - Desenvolvimento e Intervenção na Infância e na Adolescência
6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenvolvimento e Intervenção na Infância e na Adolescência
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria da Luz Bernardes Rodrigues Vale Dias
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Luísa Isabel Gomes Freire Nobre Lima
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Luisa Isabel Gomes Freire Nobre Lima
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Consubstanciando-se num paradigma da Psicologia do Desenvolvimento Aplicada, esta disciplina procura,
fundamentalmente, dotar os alunos de uma perspectiva desenvolvimentista sobre a intervenção com crianças
e adolescentes.
São objectivos específicos:
- Reforçar uma perspectiva ecológica sobre o processo de Desenvolvimento humano;
- Desenvolver a capacidade de analisar certas problemáticas e particularidades de determinados contextos de
desenvolvimento e de elaborar planos específicos de intervenção, desenvolvimentalmente informados;
- Conhecer estratégias e programas de intervenção/prevenção no processo e nalguns contextos de
desenvolvimento da criança e do adolescente, baseados na evidência.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Being part of a paradigm of Applied Developmental Psychology, this unit seeks primarily to provide students
with a developmental perspective on intervention with children and adolescents.
The specific objectives are:
- To strengthen an ecological perspective on the process of human development
- To develop the ability to analyze some problems and peculiarities of certain development contexts and to
develop specific action plans, developmentally informed;
- To learn strategies and intervention / prevention programs in the process and in some developmental contexts
of children and adolescents, based on evidence.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
. Análise do binómio Desenvolvimento – Intervenção
2. Des. e Intervenção em contexto de consulta psicológica
2.1. Especificidades da entrevista com a criança, com o adolescente e com os pais
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2.3. A actividade lúdica aplicada ao contexto da consulta. Intervenções lúdicas com a criança
3. Des. e Intervenção no contexto familiar
3.1. A prestação de cuidados ao bebé e a promoção da auto-regulação emocional
3.2. A aquisição e o treino do controlo esfincteriano e a enurese
3.3. O desenvolvimento e educação sexual da criança e do adolescente
4. Des. e Intervenção no contexto social
4.1. Interacções com os pares e grupos: perspectiva desenvolvimental
4.2. O comportamento pró-social, a aceitação entre pares e a amizade

6.2.1.5. Syllabus:
Analysis of the pair Development – Intervention. Contributes of the ecological perspective of development.
2. Development and Intervention in the context of psychological consultation
2.1. Special features about interviewing children and adolescents
2.2. Interviewing parents
2.3. Play based interventions with children
3. Development and Intervention in the family context
3.1. Care giving behaviours and the promotion of self-regulation on the baby
3.2. Toilet training and enuresis (etiology, diagnosis and intervention)
3.3. Sexual development and sexual education of children and adolescents
3.4. Children of divorce
4. Development and Intervention in the social context
4.1. Peer interactions and groups: A developmental perspective
4.2. Pro-social behaviour, peer acceptance and friendship
4.3. Peer rejection and aggression
4.3.1. Deviant behaviour, anti-social behaviour and peer bullying
4.3.2. Peer rejection and new technologies: ciberbullying
4.4. Peer experiences and later adjustment
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A influência do paradigma da Psic. do Desenv. Aplicada é esclarecida através de uma fundamentada análise do
binómio Desenv–Interv, no âmbito da qual se reforça também a pertinência da perspectiva ecológica do
desenv.humano.Com o objectivo de desenvolver as capacidades de análise e intervenção na infância e
adolescência, começamos por aprofundar as principais particularidades do contexto de consulta psicológica
com a criança, adolescentes e seus cuidadores.Seguidamente, a abordagem de problemáticas específicas de
determinados contextos de desenvolvimento(e.g.,a promoção da auto-regulação e o desenv.da sexualidade no
contexto da família;a amizade e a agressão entre pares no contexto social;etc.)e de programas particulares de
intervenção/prevenção,centrados em mais do que um contexto de desenvolvimento,permite ao aluno
desenvolver compet. de interv.e concretizar uma perspectiva ecológica do desenvolvimento humano,muito em
particular no que corresponde à infância e à adolescência.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The influence of the paradigm of Applied Dev.Psych. is clarified by a reasoned analysis of the binome Deve.Intervention, under which the relevance of the ecological perspective of human development is also reinforced.
In order to develop the skills of analysis and intervention in childhood and adolescence, we start by deepening
the main peculiarities of the context of psychological consultation with children, adolescents and their
caregivers. Thereafter, the analysis of specific problematic related to certain development contexts (e.g,
promotion of self-regulation and the development of sexuality in the context of family; friendship and peer
aggression in the social context, etc..) and private intervention/prevention programs, focusing on more than one
development context, enables students to develop skills to intervene and implement an ecological perspective
of human development, particularly regarding childhood and adolescence.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino
Método expositivo/argumentativo.
Role-plays.
Trabalhos de grupo.
Trabalhos de campo.
Discussão de casos.
Avaliação
A avaliação e classificação final resultarão de uma das modalidades seguintes escolhida por cada estudante:
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1) Avaliação periódica ou 2) Avaliação final/Exame.
1) Avaliação periódica:
Exame (prova de tipo A): 50% da classificação total.
Conjunto de tarefas/trabalhos propostos e avaliados de forma contínua (provas de tipo B): 50% da classificação
total.
2) Avaliação final/Exame
Exame Final sobre a matéria do programa, incluindo os temas práticos abordados (100% da classificação total).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching
Expositive/argumentative Method.
Role-plays.
Group work.
Field work.
Discussion of cases.
Assessment
The evaluation and final mark result from one of the assessment methods chosen by each student: 1) Periodical
assessment or 2) Final assessment/Exam.
1) Periodical assessment
Final exam - type A examination (50% from the final mark)
Set of tasks /assignments evaluated on an continuous basis - type B examination (50% out of the final mark)
2) Final assessment/Exam
Final Exam on all syllabus themes, including practical themes (100% of the final mark).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método expositivo/argumentativo permite não só esclarecer e aprofundar os conteúdos propostos mas
também suscita a abordagem crítica das temáticas. Através da discussão de casos e de role-play é possível
trabalhar a identificação de técnicas e instrumentos de observação e avaliação do Desenvolvimento e ensaiar
estratégias de intervenção. Por sua vez, os trabalhos de grupo e de campo permitem a elaboração de planos de
intervenção, sempre desenvolvimentalmente informados, de acordo com o paradigma da Psicologia do
Desenvolvimento Aplicada.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
An expositive/argumentative method allows deepening the syllabus proposals in a critical way.
Case discussions and role-play are used in order to identify techniques and tools for observation and
assessment of development and practice some intervention strategies. In turn, group work and field work allow
the elaboration of intervention plans, developmentally informed, following an Applied Developmental Psychology
paradigm.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Arnett, J., Kurtines, W. & Montgomery, M. J. (Eds). (2008). Promoting Positive Youth Development: A
Developmental Intervention , J. of Adolescent Research, 3, 233-359.
Cicchetti, D. & Hinshaw, S. (2002). Prevention and Intervention Science: contributions to developmental theory.
Development and Psychopatology, 14(4), 667-671
Monks, C., Smith, P., Naylor, P., Barter, C., Ireland, J, Coyne, I. (2009). Bullying in different contexts:
Commonalities, differences and the role of theory. Aggression and Violent Behavior, 14, 146–156.
Morgado, A. & Vale-Dias, M. (in press, 2012). Promoting socially adjusted trajectories in late childhood and
adolescence. INFAD, Int J of Dev and Ed Psychology.
Soares, I. (2001). Vinculação e cuidados maternos: segurança, protecção e desenvolvimento da regulação
emocional no contexto da relação mãe-bebé. In. M. C. Canavarro (Coord.). Psicologia da Gravidez e da
Maternidade (pp.75-104). Coimbra: Quarteto Editora

Mapa IX - Diagnóstico Operatório e Aprendizagens Escolares/Operatory diagnosis and School Learning (ODSL)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Diagnóstico Operatório e Aprendizagens Escolares/Operatory diagnosis and School Learning (ODSL)
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luisa Maria de Almeida Morgado
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carla Crespo
Marco Pereira
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Carla Crespo
Marco Pereira
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Avaliação cognitiva de tipo estrutural e funcional de crianças e adolescentes com e sem necessidades
educativas especiais (4 aos 12 anos) com base na aplicação de provas operatórias. Análise da relação entre os
resultados obtidos nestas e as classificações escolares dos sujeitos avaliados.
Competências:
Pretende-se que os alunos adquiram competências para poderem utilizar correctamente diversas provas
piagetianas tendo em vista elaborar um diagnóstico operatório o qual lhes permitirá conhecer as
características do raciocínio lógico-matemático dos sujeitos avaliados e assim poder intervir, caso venham a
desempenhar funções de Psicólogo numa Escola, na análise efectuada ao desempenho escolar dos mesmos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Functional cognitive assessment of children and adolescents, with and without special educational needs (4 –
12 years old), based on the application of operative examinations. Analysis of the relationship between these
results and the school grades of the individuals evaluated
Learning Outcomes
It is intended that students acquire skills so as to properly use various Piagetian tests, in order to develop an
operative diagnosis which will allow them to know the characteristics of logical-mathematical thinking of the
individuals evaluated. Thus students will become able to intervene, if they work as a school Psychologist, after
the analysis of the individuals’ school performance.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Diagnóstico operatório: contexto teórico e metodológico
1.1. A teoria construtivista de Jean Piaget
1.2. O desenvolvimento da inteligência e as provas operatórias
1.3. Evolução e características do método clínico proposto por Jean Piaget.
2. Provas operatórias: materiais, instruções, selecção de provas e critérios de escolha da sua aplicação.
3. Avaliação das condutas cognitivas em crianças e adolescentes : análise de resultados em termos
estruturais e funcionais.
5. Do diagnóstico cognitivo de tipo macro e microgenético à intervenção em contexto escolar.
6. Avaliação de condutas cognitivas em sujeitos com necessidades educativas especiais .
4. Relatórios de avaliação e transmissão dos resultados: princípios e normas.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Operatory diagnosis: theoretical and methodological framework.
1.1. The constructivist theory of Jean Piaget.
1.2. The development of intelligence and operatory examinations.
1.3. Evolution and characteristics of the clinical method proposed by Jean Piaget.
2. Operatory examinations: materials, instructions and interpretation of results.
3. Assessment of cognitive behavior: selection of tests and criteria for sequential application.
4. Cognitive functional and microgenetic diagnosis of intervention in school context.
5. Assessment of intellectual operations of students with special educational needs.
6. Assessment and transmission of results, principles and norms.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo objectivo desta unidade curricular a utilização pelos alunos das provas operatórias tendo em vista a
realização de um diagnóstico, os conteúdos programáticos estão direccionados para o conhecimento teórico e
prático e para a aplicação de diferentes provas piagetianas a crianças e adolescentes com ou sem
necessidades educativas especiais.
Tem-se igualmente em vista que o aluno no final da u.c. seja capaz de compreender a relação próxima entre as
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classificações escolares apresentados pelos sujeitos em disciplinas com exigências ao nível do raciocínio
lógico e os resultados alcançados nas provas operatórias.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Since the aim of this curricular unit is to foster students’ use of operational tests in order to achieve a diagnosis,
the program contents are directed to the theoretical and practical knowledge and the application of different
Piagetian tests to children and adolescents with or without special educational needs.
It is also intended that at the end of the unit students be able to understand the close relationship between the
school grades in subjects with demands in terms of logical reasoning and the results achieved in operational
tests
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
•Metodologias de Ensino
Método Expositivo
1. Passagem pela docente, na presença dos alunos (em sala de um só sentido), de várias provas operatórias a
crianças e adolescentes.
2. Apresentação e análise de protocolos de diversas provas operatórias pelos alunos
Método de Avaliação
1. Apresentação em sala de aula de um trabalho de grupo a definir entre os alunos e a docente (40% da nota
final);
2- Apresentação de um trabalho final individual em que o aluno é obrigado a efectuar um Relatório de Avaliação
com base na passagem de pelo menos 3 provas operatórias a uma criança ou adolescente (60% da nota final).
OU
Exame final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies
Lectures
• Discussion of operative tests applied to children
• Presentation and analysis of different protocols by students
Assessment
1. Classroom presentation of a group assignment to be defined in class (40% of final grade);
2. Presentation of a final assignment in which students perform at least 3 operative assessment of a child and
the respective Assessment Report (60%).
OR
Final Exam

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Sendo objectivo da unidade curricular a aprendizagem por parte dos alunos da realização de um diagnóstico
tendo por base a passagem de provas piagetianas a metodologia centra-se inicialmente no conhecimento dos
fundamentos teóricos destas mesmas provas (método expositivo). Em seguida os alunos observam avaliações
realizadas pelo docente, realizando posteriormente os respectivos protocolos que serão discutidos e
analisados em conjunto em sala de aula. Os próprios alunos são incentivados a passarem eles próprios provas
operatórias e apresentarem os protocolos para validação dos resultados. A u.c. é eminentemente prática e
interactiva tendo um limite máximo de 20 alunos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As the aim of this curricular unit is to foster students’ learning of how to perform a diagnosis through the
application of Piagetian tests, the methodology initially focuses on the knowledge of the theoretical foundations
of these same tests (lectures). Then students observe the teacher assessments, making afterwards the
respective protocols which will be discussed and analyzed together in the classroom. The students themselves
are encouraged to make their own operational tests and submit the protocols to validate the results. The unit is
eminently practical and interactive with a maximum of 20 students.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
Dolle,J-M.;Bellano,D.(1989).Ces enfants qui n’apprennent pas.Diagnostic et remédiations.Paris:Editions du
Centurion.
Tryphon,A.;Vonéche,J.(Eds.)(2001)Working with Piaget:Essays in honour of Barbel Inhelder.Hove:Psychology
Press.
Vinh-Bang (1988).Textes Choisis.Nice:Z’Editions.

Mapa IX - Promoção da Saude e Prevenção de Comportamentos de Risco
6.2.1.1. Unidade curricular:
Promoção da Saude e Prevenção de Comportamentos de Risco
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Cristina Ferreira de Almeida 19h 45m (T) 19h 45m (TL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Paula Couceiro Figueira
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ana Paula Couceiro Figueira
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Equacionar “sucesso”
* Conhecer programas diferentemente fundamentados
* Identificar fatores / processos de risco e de proteção em contextos educativos
* Definir metas de promoção de conhecimentos, competências e atitudes pró resiliência
* Adequar a definição de componentes de intervenção para o desenvolvimento positivo nas sucessivas etapas
de desenvolvimento
* Planificar ações de empowerment pela capacitação académica, promoção de competências de leitura escrita,
matemática e resolução de problemas
* Articular aprendizagens formais com expressões livres, lúdicas e artísticas
* Discutir/elaborar planos de prevenção numa perspetiva sistémica, nos sucessivos ciclos de vida e em (para)
contextos formais ou não formais de intervenção
* Avaliar intervenções e o impacto de programas de promoção
* Explorar estratégias de ajuda ou tutoria
* Estudar possibilidades de parcerias interinstitucionais identificando stakeholders para divulgar e implementar
programas de promoção de competências.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To equate "success"
* To meet differently based programs
* To identify factors/processes of risk and protection in educational settings
* To set goals for the promotion of knowledge, skills and pro resilience attitudes
* To adjust the definition of intervention components to the positive development in successive stages of
development
* To plan empowerment actions through academic training, promotion of reading, writing, mathematics and
problem solving skills.
* To articulate formal learning with free, recreational and artistic expressions.
* To discuss/develop prevention plans through a systemic perspective, in the successive life cycles and in(for)
formal or non formal intervention contexts.
* To assess interventions and the impact of promotion programs
* To explore help or tutoring strategies
* To study possibilities for institutional partnerships identifying stakeholders to disseminate and implement
programs aimed at the promotion of skills.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- Conceitos
1.1. Programa e requisitos de programação sistemática
1.2. Sucesso no âmbito da Psicologia Positiva
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1.3. Avaliação de fatores e processos de risco e de proteção
2- Tipos de programas: sustentação teórica e aplicações empíricas em diferentes etapas do percurso escolar e
de formação
3- Assessoria psicoeducativa em contextos escolares e educacionais
3.1. Orientações para a educação pré-escolar
3.2. Estrutura e dinâmicas de educação escolar
3.3. Estratégias de aprendizagem em áreas específicas do conhecimento, com enfoque nas aprendizagens
formais: leitura, escrita e matemática.
3.4. Integração e adaptações curriculares
3.5. Tutoria e sistemas de ajuda
3.6. O papel do jogo e expressões no conhecimento e formação global
4- Aproximação sistémica: escola-família-comunidade
4.1. Promotores, agentes, destinatários, beneficiários e stakeholders de programas de promoção de
competências e de sucesso educativo
6.2.1.5. Syllabus:
Concepts
1.1. Program and systematic programming requirements
1.2. Success in the scope of Positive Psychology
1.3. Evaluation of factors and processes of risk and protection
2 - Types of programs: theoretical framework and empirical applications at different stages of schooling and
training
3 - Assistance in psychoeducational school and educational contexts
3.1. Guidelines for pre-school education
3.2. Structure and dynamics of school education
3.3. Learning strategies in specific areas of knowledge, focusing on formal learning: reading, writing and
mathematics.
3.4. Integration and curricular adaptations
3.5. Tutoring and help systems
3.6. The role of the game and expressions in the general knowledge and training
4 - Systemic Approach: school-family-community
4.1. Promoters, agents, recipients, beneficiaries and stakeholders of programs to promote skills and
educational success.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os programas de competências para o sucesso são ferramentas no aconselhamento, orientação, apoio à
aprendizagem e desenvolvimento ao longo da vida. Contextualizar diferentes tipos de planos auxilia a assumir
posições teoricamente fundamentadas e, depois de conhecer/avaliar as situações, designadamente, em
termos dos fatores ou processos de risco e de proteção, a intervir.
Procura sistematizar-se modos de capacitação das pessoas numa perspetiva ecossistémica.
Prevendo-se que os estudantes venham a confrontar-se com situações de índole escolar, e por serem as
competências específicas ao nível da(s) literacia(s) fundamentais para comportamentos adaptativos nos
sucessivos ciclos de vida, importa abordar temas de suporte à aprendizagem e apoio no estudo, sendo
perspetivada a integração de expressões variadas e interação lúdica nos currículos, com sustentação e
caráter heurístico, de modo a que os programas de promoção do sucesso possam constitui-se exemplos de
boas práticas a divulgar.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The skills programs for success are tools in counseling, guidance, supporting learning and development
throughout life. To contextualize different kinds of plans helps to assume positions theoretically grounded and,
after knowing/evaluating the situations, particularly in terms of factors or processes of risk and protection, it
also helps to intervene. It is intended to systematize methods for the training of people through an ecosystemic
perspective. As it is expected that students will face situations in school context, and because the specific skills
at literacy level are essential for adaptive behaviors in successive life cycles, it is important to address issues
of learning and study support, within a perspective of integration of varied expressions and playful interaction in
curricula, within a heuristic support and character, so that the success promotion programs can be examples of
good practice.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Privilegia-se a participação ativa e aprendizagem situada dos estudantes, da pesquisa orientada, planificação,
colaboração em projetos de investigação ou intervenção em curso à resolução cooperativa de problemas.
Prevê-se problematização de situações reais, com reporte a conteúdos teóricos ministrados ou recuperados,
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

252/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

sob tutoria e supervisão das docentes. São resultados esperados: análise sistemática de programas por
referência a problemas identificados, manuseamento de materiais de suporte (instrumentos, técnicas de
avaliação, programas compilados, relatórios, jogos, …) e seu tratamento reflexivo com apresentações orais,
escritas e em role-play, além do debate (e.g., em fóruns de discussão online).
Avaliação:
- Relatórios individuais de resolução de problemas apresentados ou descobertos a propósito das rubricas
programáticas (75% da classificação);
- Projeto de intervenção ou investigação (em grupo) visando promoção do sucesso e/ou adaptação escolar
(25% da classificação final).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The focus is on students’ active participation and situated learning, oriented research, planning, collaboration in
ongoing research or intervention projects, as well as cooperative problem solving.
It is expected the analysis of real situations, reporting the theoretical concepts taught or recovered under
mentoring and supervision of teachers. Expected results are: systematic analysis of programs with reference
to identified problems, support material handling (tools, assessment techniques, compiled programs, reports,
games, ...) and reflective treatment with oral and written presentations, role-play, debate (ex.: in online
discussion forums).
Assessment:
Problem solving individual report: 75% final evaluation
Research or intervention Project in group, aiming the promotion of success and/or school adaptation: 25% final
evaluation
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos e as estratégias de ensino-aprendizagem (incluindo, obviamente, a avaliação) são, tal como os
conteúdos, coadjuvantes dos objetivos da unidade. Se, basicamente, se pretende que os estudantes saibam
planificar, integrar, selecionar, implementar e avaliar intervenções, e, ainda que sejam confrontados com
algumas propostas já existentes de programas estruturados, tenham capacidade da sua análise situada, bem
como de reflexão e crítica sobre a utilização dos instrumentos e abordagens disponíveis, há que proceder a um
integração e articulação consistente entre o plano teórico de estudo e as práticas ou aprendizagem
experiencial. Assim, estando os objetos de aprendizagem orientados para o desenvolvimento global e,
particularmente, académico, então deverão ser utilizadas as estratégias previstas, de exposição, discussão,
manuseamento, análise para conhecimento e compreensão, e de pesquisa, reflexão partilhada, elaboração,
síntese e crítica para a que sejam tomadas decisões informadas aquando da escolha e aplicação efetiva.
Sendo a tónica dos programas e da programação aposta sobre os processos e estratégias de aprendizagem,
no sentido de aprender conhecimentos, treinar competências e monitorizar atitudes favoráveis a
comportamentos resilientes, é importante praticar métodos de investigação, problematizar, planificar e avaliar
sistematicamente o desenvolvimento e o impacto dos programas no sucesso.
Interiorizando o papel de intervenção psicoeducativa como complemento e alternativa ao desenvolvimento e
aprendizagem estritamente académica e formal em ambiente escolar, há que enquadrar a gestão de
competências em programas de promoção cognitiva, metacognitiva, motivacional, … com objetivos
vocacionados para processos transversais, como seja o caso do treino em resolução de problemas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching and learning methods and strategies (including, of course, evaluation) like the content, support the
goals of the unit. If it is aimed that students learn how to plan, integrate, select, implement and evaluate
interventions, that they face some existing proposals for structured programs, that they are able to locate their
analysis, as well as to reflect and critically use tools and approaches available, there is the need for a
consistent integration and articulation between the theoretical study and the practical or experiential learning.
Thus, as the learning objectives are oriented to a global development, and particularly academic, the expected
strategies should be used: presentation, discussion, handling, analysis for knowledge and understanding, and
research, shared reflection, preparation, synthesis and critical skills so that informed decisions can be taken
when choosing and implementing a plan.
Given the fact that the focus of the programs and programming lays on the processes and learning strategies in
order to acquire knowledge, practice skills and o monitor attitudes favorable to resilient behaviors, it is
important to practice research methods, discuss, plan and evaluate systematically the development and the
impact of the programs in success.
Internalizing the role of psychoeducational intervention as a complement and alternative to the strictly academic
and formal development and learning in school environment, the skills management should be integrated in
cognitive, metacognitive, motivational promotion programs, with goals oriented to transversal processes, such
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as the training in problem solving.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Cole, E. & Siegel, J.A.(2003).Effective Consultation in School Psychology. Toronto: Hogrefe & Huber.
Linder, T.W. (1997). Transdisciplinary play-based intervention: guidelines for developing a meaningful
curriculum for young children. Baltimore: Paul H. Brookes.
Luján, A., & Santos, M. (2005).El niño en el entorno escolar. Cómo prevenir y afrontar problemas e transtornos.
Madrid: Sintesis.
Matos, M. G. (2005). Comunicação, Gestão de Conflitos e Saúde na Escola, Lisboa: Edições Fac. Motricidade
Humana.
Monereo, C., Solé, I., et al. (2000). O assessoramento psicopedagógico. Uma perspectiva profissional e
construtivista. Porto Alegre: Artmed.
Rey, B. et al. (2005). As competências na escola. Aprendizagem e avaliação. V.N. Gaia: Gailivro.
Silva, A.L. & Marujo, H. (2005). Consulta psicológica em contexto escolar: competências, possibilidades,
recursos e outros tesouros. In M.C. Taveira (Coordenadora), Psicologia Escolar: Uma Proposta CientíficoPedagógica. Coimbra: Quarteto Editora.

Mapa IX - Questões Psicossociais do Envelhecimento / Psychosocial Issues of Ageing
6.2.1.1. Unidade curricular:
Questões Psicossociais do Envelhecimento / Psychosocial Issues of Ageing
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
MARGARIDA MARIA BAPTISTA MENDES PEDROSO DE LIMA 6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
MARIA TERESA MESQUITA CARVALHO SOUSA MACHADO - tmachado@fpce.uc.pt
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
MARIA TERESA MESQUITA CARVALHO SOUSA MACHADO - tmachado@fpce.uc.pt
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Reflectir sobre a pertinência actual do estudo do envelhecimento.
– Reconhecer a complexidade e transdisciplinariedade do estudo envelhecimento.
– Compreender as tendências de investigação no domínio.
– Desenvolver uma reflexão crítica sobre os mitos relacionados com o envelhecimento.
– Adquirir uma visão do desenvolvimento coextensiva à duração da vida.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
– To think reflexively about the importance of the study of ageing.
– To recognize the complexity and transdisciplinarity of studying ageing.
– To understand the research trends in this area.
– To develop a critical view about myths related to the ageing process.
– To develop a perspective of human development that takes in consideration the average life span.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
. O curso da vida – O desenvolvimento humano na idade adulta:
- Desenvolvimento do adulto como um tecido de relações complexas e imbricadas.
- O envelhecimento na perspectiva demográfica (implicações para a Psicologia).
II. A representação social do envelhecimento:
- Mitos, preconceitos, formas implícitas e explícitas de discriminação e intervenção para mudança.
III. O desenvolvimento intelectual do adulto.
- Noções e metodologias da investigação (inteligência psicométrica do adulto &inteligência prática).
IV. A atenção e aprendizagem na idade adulta.
- A atenção seletiva, focalizada, sustentada e dividida & expectativas motivações e características individuais
envolvidas na aprendizagem no adulto idoso.
V. Bem-estar e Qualidade de vida na idade adulta avançada.
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- Variáveis personológicas & serviços prestados aos idosos
VI. Morte e processo de morrer.
6.2.1.5. Syllabus:
I. The course of life – Human development in the adulthood:
- Development of the adult as a context of complexity and intertwined relationships.
II. The social representation of ageing:
- Myths, prejudice, implicit and explicit forms of discrimination (importance of training technicians who work
directly with the elderly).
III. The intellectual development of the adult
- Research methodologies in this area (psychometric intelligence in adulthood & practical intelligence)
IV. Attention, memory and learning in adulthood.
- Selective, focused, sustained and divided attention & characteristics of adult learners, expectations,
motivations involved in learning settings.
V. Quality of Life and Well-being in advanced adulthood.
- Personological variables & Psychosocial intervention.
VI. Death and dying.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular pretende sensibilizar os alunos para questões inerentes ao processo de envelhecimento –
numa perspectiva desenvolvimental – nas sociedades contemporâneas. São assim focados aspetos
fundamentais do processo de desenvolvimento ao longo da vida adulta, com especial relevo para questões
metodológicas (de investigação) que garantam a equidade na avaliação com adultos idosos. São explicitados
conceitos psicológicos (intelectuais, motivacionais, psicossociais) relativos ao desenvolvimento na vida adulta.
A análise crítica destes conceitos, integrada com questões relativas aos mitos ou preconceitos de algumas
sociedades ocidentais relativamente ao processo de envelhecer visam estimular o estudo crítico dos alunos
sobre estas matérias
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The unit aims to draw students’ attention to issues related to the ageing process – from a developmental
approach – in contemporary societies. Therefore, there is a focus on fundamental aspects of the development
process throughout adulthood, with emphasis on methodological issues (research themes) to ensure equity in
assessment with older adults. There is the explanation of explicit concepts (intellectual, motivational,
psychosocial) relevant to understand adult development. The critical analysis of these concepts, integrated with
issues related to the myths and prejudices of some Western societies in relation to the ageing process, is
designed to stimulate students’ critical study on these subjects.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo, socrático, demonstrações, trabalhos de grupos nas aulas.
Avaliação: exame + trabalho em grupo sobre envelhecer noutra época ou cultura. (50% T. + 50% P.)
Opção exame final (de acordo com normas vigentes)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures; Socratic inquiry; Demonstrations, Group work in classroom.
Evaluation: exam + group work on ageing in another time or culture (50% Lectures + 50% P)
Final exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino de base transmissiva destinam-se a apresentar os conteúdos concetuais
fundamentais da unidade curricular. Conjuntamente, o recurso ao questionamento socrático e às discussões
em grupo pretende mobilizar os conhecimentos, crenças e perspectivas dos alunos sobre os assuntos em
causa de modo a criar-se a oportunidade para desenvolverem ideias e perspectivas mais consistentes e
cientificamente fundamentadas. As demonstrações e visionamento de filmes/recursos web pretendem
contribuir para aprofundar a compreensão dos assuntos e o desenvolvimento de competências numa
perspectiva aplicada
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The traditional lecture methodologies are planned to present the fundamental conceptual contents of the unit.
Moreover, the use of Socratic questioning and group discussions methods aim to mobilize students’ knowledge,
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beliefs and perspectives about the topics in the program, in order to create the opportunity to develop ideas and
perspectives more consistent, accurate and scientifically grounded. Demonstrations and movies/web
resources viewing aim to contribute to deepen the students’ understandings and the development of skills in an
applied perspective.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Carvalho, M. I. (2007). Uma abordagem do Serviço Social à Política de Cuidados na Velhice em Portugal. Centro
Português de Investigação em História e Trabalho Social.
Daines, J., Daines, C., & Graham, B. (1992). Adult learning adult teaching. University of Nottingham: Department
of Adult Education.
Dixon, R. & Cohen, A-L (2003). Cognitive development in adulthood. In R. M. Lerner, M. A. Easterbrooks & J.
Mistry (Eds.), Handbook of psychology (vol. 6).N.J.:JohnWley & Sons, Inc.
Frank, R. G. E. et al (2004). Primary care Psychology. Wastinghin.,DC. US: APA
Marchand, H. (2001). Temas de desenvolvimento psicológico do adulto e do idoso. Coimbra: Quarteto Editora.
Merriam, S. B., & Caffarella, R. S. (1999). Learning in adulthood: A comprehensive guide (2ª ed.).San Francisco:
Jossey-Bass Publ.
Simões,A.(2006).A nova velhice: Um novo público a educar. Porto: Ambar.
Vandenplas-Holper, C. (2000). Desenvolvimento psicológico na idade adulta e durante a velhice: Maturidade e
sabedoria. Porto: ASA

Mapa IX - Aconselhamento e TIC (ATIC)/ Counseling and ICT (ATIC) 6.2.1.1. Unidade curricular:
Aconselhamento e TIC (ATIC)/ Counseling and ICT (ATIC) 6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Tomás Silva - 19h 45m (T) 19h 45m (TL);18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta UC pretende-se dar a conhecer as potencialidades e os limites da utilização das tecnologias de
informação e de comunicação (TIC) no aconselhamento psicológico e, de uma forma mais aprofundada, no
aconselhamento de carreira.Partindo da caracterização dos principais serviços psicológicos na internet e de
alguns princípios éticos do aconselhamento psicológico,nomeadamente do aconselhamento de
carreira,pretende-se reflectir sobre a qualidade dos serviços de aconselhamento online,dotando os estudantes
de algumas ferramentas para a sua avaliação.
Resultados de aprendizagem
Conhecer os fundamentos,as teorias,as técnicas de avaliação e os principais programas de investigação na
prestação de serviços humanos(em particular no acons. de carreira) apoiados na Tecnologia (Computadores e
Internet).
Ser capaz de dominar as competências técnicas que permite aos futuros profissionais prestar aconselhamento
online (p.ex.:Ser capaz de avaliar a qualidade de informação em páginas da Internet).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course is intended to disseminate the potential and the limits of the use of information technologies and
communication technologies (ICT) in psychological counseling and in career counseling. Based on the
characterization of the major psychological services available on the Internet and on some ethical principles of
psychological counseling, namely career counseling, we intend to reflect on the quality of online counseling
services, giving students some tools to evaluate them.
Learning Outcomes
- To know the fundaments, theories, assessment techniques and the major research programs in human
services (particularly in career counseling) supported by technology (computers and internet).
- To master the technical skills for online counseling (e.g.: Being able to assess the quality of information on
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websites).
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Aconselhamento genérico e de carreira: Delimitação e conceptualização
2. A Abordagem do aconselhamento tradicional versus online
3. O processo de aconselhamento face-a-face (ftf) vs. online (webcounseling)
4. A utilização da Internet para oferecer aconselhamento genérico e de carreira
5. Principais serviços psicológicos na internet
6. Reflexão em torno de alguns princípios éticos do aconselhamento psicológico especialmente implicados na
modalidade de aconselhamento online
Utilização da tecnologia computorizada na avaliação psicológica (testagem psicológica)
Sistemas de Orientação de Carreira Assistidos por Computador (SOCAC’s)
2.1.Evolução histórica dos SOAC’S
2.2. Dilemas, problemas e possíveis soluções práticas a respeito da utilização dos SOAC’S
2.3. Benefícios dos SOAC’S para os distintos tipos de clientes
2.4. Exemplos dos principais SOAC’S
1. A Internet:Uma ferramenta no planeamento de carreira
1.1. Modelos de utilização da Internet nos serviços de planeamento de carreira
6.2.1.5. Syllabus:
Module I
1. Generic and career counseling: Definition and conceptualization
2. The approach of online versus traditional counseling
3. The process of face-to-face counseling (ftf) vs. Online (webcounseling)
4. Using the Internet to provide generic counseling and career
5. Major psychological services on the Internet
6. Reflection on some ethical principles of counseling especially involved in online counseling
Module II
1. Use of computer technology in psychological assessment (psychological testing)
2. Computer-assisted Career Guidance Systems (SOCAC's)
Module III
1. The Internet: A tool in career planning
1.1. Models of Internet use in career planning services
1.2. Websites that support career planning

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular pretende formar os/as estudantes na utilização de recursos informáticos aplicados à
Psicologia, e, particularmente, ao aconselhamento psicológico de carreira. Dado o carácter inovador e
relativamente recente desta temática, a parte inicial do curso será dedicada a questões de definição, de
fundamentação e de validação desta metodologia inovadora. De seguida, introduzem-se os temas mais práticos
do programa, designadamente como trabalhar com sistemas de avaliação computorizados e com outras
ferramentas informáticas apoiadas nas TI para ajudar diferentes tipos de clientes a planearem e a realizarem
escolhas relativas aos estilos de vida que estes pretendem prosseguir ao longo da vida
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course aims to train / students in the use of computing resources applied to psychology, and particularly to
career counseling field of work. Given the innovative and relatively novelty of this theme, the initial part of the
course will be devoted to questions of definition and identity of the domain in relation to more traditional
approaches – that is, face-to-face counseling/assessment; sufficient time will also be allotted to reviews of
empirical evidence and validation work that supports this innovative methodology. Then, the remaining 2/3 of the
contact time (classes) will be dedicated to introduce and demonstrate the more practical/applied subjects of the
syllabus, including how to work with computerized assessment/evaluation systems and other IT tools (email,
chat rooms, other internet communication facilities) to help diverse types of clients plan, manage and carry out
choices regarding lifestyle that they wish to continue throughout life.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos de ensino
Exposição teórica com apoios audiovisuais, pesquisa e consulta de documentos e de sítios online, debate,
apresentação e discussão de trabalhos realizados pelos alunos.
Método de Avaliação
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Os estudantes deverão realizar uma apresentação oral (trabalho de grupo) e produzir um trabalho escrito sobre
um tema a definir durante as aulas.
Exame Final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures with audiovisual support, research and consultation of documents and online sites,
debates, presentation and discussion of assignments.
Assessment
Students should carry out an oral presentation (group work) and write a paper on a topic
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino são variadas, recorrendo-se desde os métodos expositivos tradicionais ao trabalho
independente do estudante e à aprendizagem cooperativa em pequenos grupos. A u.c. apela sobretudo ao
trabalho de pesquisa (individual e em pequeno grupo – 3/4 estudantes) com vista à elaboração de um portefólio
de experiências de aprendizagem. Aspectos de aprendizagem experiencial estão visíveis ao longo do processo
de ensino-aprendizagem, designadamente na necessidade dos estudantes responderem eles mesmos a
questionários online e elaborarem uma breve reflexão escrita sobre essa actividade. As estudantes são ainda
“convidadas” a pesquisarem a Internet de uma forma sistemática e exaustiva os recursos existentes na Web
com directa aplicação aos conteúdos abordados na u.c.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods are wide-ranging, from resorting to the traditional lecture method to independent work of
students and cooperative learning in small groups. The c.u. appeals mainly to research work (individual and
small group - 3 / 4 students) to prepare a portfolio of learning experiences. Aspects of experiential learning are
visible along the teaching-learning process, namely the need of the students themselves respond to online
questionnaires and prepare a brief written reflection on this activity. The students are must complete a thorough
research on the Internet concerning the theme of their choice (e.g., Internet web resources for self-help
information on career planning, decision-making, occupational data bases, online assessment). They must also
develop and make a live (in class) presentation of 15-20 minutes about the topic/theme researched by their
group. After each oral presentation the other students can ask questions about the contents of the presentation
and/or make a reflection or critical evaluation of the work presented
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Boer, P. M. (2001). Career counseling over the Internet. An emerging model for trusting and responding to online
clients. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Brown, D. (2003). Career information, career counseling, and career development (8.ª ed.). Boston, MA.: Allyn &
Bacon.
Brown, S. & Lent, R. (2008). Handbook of counseling psychology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Gysbers, N. C., Heppner, M. J. & Johnston, J. A. (2009). Career Counseling: Contexts, Processes, and
Techniques (3.ª ed.). Alexandria, VA: American Counseling Association.
Nathan, R. & Hill, L. (2006). Career counselling. London: Sage.
Osborn, D. S., Dikel, M. R., Sampson, J. P., & Harris-Bowlsbey, J. A. (2011). The Internet: A Tool for Career
Planning (3.ª ed.). Tulsa. OK: NCDA.
Taveira, M.C. & Silva, J. T. (2011). Psicologia Vocacional. Perspectivas para a intervenção (2ª ed). Coimbra:
Imprensa da

Mapa IX - Intervenção em Necessidades Educativas Especiais
6.2.1.1. Unidade curricular:
Intervenção em Necessidades Educativas Especiais
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marcelino Arménio Martins Pereira - 31h 45m (T) 31h 45m (TL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
---
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Enquadrar teoricamente e com rigor a reabilitação/intervenção no campo das necessidades educativas
especiais;
2. Analisar criticamente as limitações e problemas que se colocam à prática psicológica neste domínio,
particularmente no que concerne ao aconselhamento psicoeducativo;
3. Conhecer métodos e técnicas que permitam planificar a avaliação e a intervenção.
Competências
1. Caracterizar do ponto de vista etiológico, semiológico, epidemiológico e nosográfico os grupos especiais
estudados;
2. Utilizar corretamente os principais instrumentos de avaliação psicológica usados neste domínio;
3. Elaborar relatórios de avaliação psicológica e proceder ao respetivo aconselhamento.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To frame theoretically and rigorously rehabilitation/intervention in the field of special educational needs;
2. To critically analyze the limitations and problems that psychological practice faces in this area, particularly
regarding psychoeducational counseling;
3. To know methods and techniques for evaluation and intervention planning.
Skills
1. To characterize from the etiological, semiological, epidemiological and nosographic point of view, the special
groups studied;
2. To use correctly the major psychological assessment instruments used in this field;
3. To prepare evaluation reports and make the respective psychological counseling
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.As idiossincrasias do aconselhamento psicológico nas necessidades educativas especiais.
2.Dificuldades de aprendizagem da matemática: caracterização; protocolo de avaliação psicológica e
diagnóstico diferencial; directrizes para a elaboração de um programa de intervenção.
3.Sobredotação: definições e terminologia; sinalização e identificação; regularidades no desenvolvimento
cognitivo e sócio-emocional; Intervenção e aconselhamento psicoeducativos; modelos curriculares e
elaboração de programas de intervenção.
4.Deficiência visual: definições e etiologias mais relevantes; regularidades no desenvolvimento cognitivo e
sócio-emocional; estratégias de intervenção.
5.Deficiência auditiva: definições e etiologias mais relevantes; regularidades no desenvolvimento cognitivo e
sócio-emocional; estratégias de intervenção.
6.Doenças crónicas e o seu impacto nas aprendizagens escolares; caracterização dos dois quadros clínicos
em análise (epilepsia e cancro infantil); estratégias de intervenção.
6.2.1.5. Syllabus:
1. The idiosyncrasies of psychological counseling in special educational needs.
2. Difficulties in learning mathematics: characterization, psychological evaluation protocol and differential
diagnosis, guidelines for developing an intervention program.
3. Giftedness: definitions and terminology; indication and identification; regularities in cognitive and socioemotional development; Psychoeducational intervention and counseling; Curricular models and intervention
programs.
4. Visual impairment: definitions and most relevant etiologies; regularities in cognitive and socio-emotional
development; Intervention strategies.
5. Hearing impairment: definitions and most relevant etiologies; regularities in cognitive and socio-emotional
development; Intervention strategies.
6. Chronic diseases and their impact on school learning, characterization of two clinical analysis (epilepsy and
childhood cancer); intervention strategies.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A explicitação dos conceitos patentes nos pontos 1 a 6 do programa, permitirão enquadrar teoricamente e com
rigor a intervenção no campo das necessidades educativas especiais; assegurarão os fundamentos para um
posicionamento crítico e fundamentado sobre a prática psicológica neste domínio; constituirão, em simultâneo,
as bases para o planeamento e implementação de intervenções adequadas por parte dos psicólogos que irão
trabalhar em contextos educativos.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The explanation of the concepts in points 1-6 of the program establish a rigorous theoretical framework for
intervention in the field of special educational needs, ensuring the foundations for a critical thinking on the
psychological practice in this field. Moreover, these unit’s contents simultaneously represent the basis for
planning and implementing an appropriate intervention by psychologists who will work in educational settings.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino incluem: (i) aulas expositivas; (ii) estudos de caso; (iii) exercícios de simulação, (iv)
técnicas audiovisuais; (v) visitas de estudo.
A avaliação periódica nesta unidade curricular será uma média ponderada, arredondada às décimas, do
somatório da nota do exame - Prova do tipo A (50%); da avaliação de um trabalho de investigação escrito, que
também será apresentado oralmente - Prova do tipo B (35%); e da nota dos trabalhos efectuados no decorrer
das aulas práticas - Prova do tipo C (15%), que incluem, entre outros: (i) relatório de uma visita de Estudo a uma
Instituição de Educação Especial. (ii) cotação e interpretação de materiais que integram o protocolo de
avaliação psicológica da casuística referente às dificuldades de aprendizagem e às crianças com
características de sobredotação
Exame Final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methods include: (i) lectures, (ii) case studies, (iii) simulation exercises, (iv) audiovisual
techniques, (v) field trips.
The periodic evaluation of this unit will be an average, rounded to one decimal place, of the sum of the exam
grade - type A examination (50%); the assessment of a written research work, which will also be presented
orally - Type B examination (35%); as well as the evaluation of the works developed during practical classes Type C (15%), which include, among others: (i) report resulting from a field trip to a Special Education Institution.
(ii) quotation and interpretation of materials that contain the protocol of psychological assessment series
relating to learning difficulties and children with characteristics of giftedness.
Final Exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas expositivas fornecerão os fundamentos para o aluno enquadrar com rigor a intervenção no campo das
necessidades educativas especiais e caracterizar do ponto de vista etiológico, semiológico, epidemiológico e
nosográfico os grupos especiais estudados. Os estudos de caso servirão fundamentalmente para os alunos (i)
conhecerem os métodos e técnicas que permitem planificar a intervenção; (ii) identificarem e caracterizarem
os principais instrumentos utilizados na avaliação psicológica dos grupos estudados; (iii) elaborarem relatórios
de avaliação psicológica e proceder ao respetivo aconselhamento. As visitas de estudo serão oportunidades
para os alunos analisarem criticamente as limitações e problemas que se colocam à prática psicológica neste
domínio.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures provide the rationale for the student to accurately frame the intervention in the field of special
educational needs and to characterize the etiological, semiological, epidemiological and nosographic point of
view of the special groups studied. The case studies allow students to (i) know methods and techniques for
planning the intervention, (ii) identify and characterize the main instruments used in psychological assessment
of both groups, (iii) prepare psychological evaluation reports and conduct the respective counseling. The field
trips are opportunities for students to critically analyze the limitations and problems facing the psychological
practice in this area
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Blasch, B., Wiener, W. & Welsch, R. (Eds) (1999). Foundations of orientation and mobility. AFB: New York.
- D'Amato, R. C. & Flechter-Jazen, E. & Reynolds, C. (2005). Handbook of school neuropsychology. New Jersey:
Wiley & Sons.
- Frank; R. & Elliott, T. (2000). Handbook of rehabilitation psychology. Washington: APA.
- Pereira, M. A. M. (1998). Crianças sobredotadas: Estudos de caracterização. Tese de doutoramento não
publicada. Coimbra: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. .
- Swanwick, R. & Gregory, S. (2007). Sign bilingual education: policy and practice. London: David Fulton
Publishers.
- Wang, M.; Reynolds, M. & Herbert, H. (2005). Handbook of special education: research and practice. Oxford:
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Pergamon Press.

Mapa IX - Modelos e Teorias do Comportamento Vocacional/Models and Theories of Vocational Behaviour
6.2.1.1. Unidade curricular:
Modelos e Teorias do Comportamento Vocacional/Models and Theories of Vocational Behaviour
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Paula Barbas de Albuquerque Paixão 6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Graciete Nunes Franco Borges
Maria de São João Brêda
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Graciete Nunes Franco Borges
Maria de São João Brêda
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Identificar os principais modelos conceptuais de intervenção na vida/ carreira e os respectivos paradigmas
utilizados na análise dos fenómenos a descrever
Treinar as competências de intervenção de carreira mediante a aplicação dos conceitos teóricos na descrição,
compreensão, explicação de histórias vocacionais, bem como na concepção de intervenções de carreira (face
a situações reais ou simuladas)
Treinar as competências de comunicação e de apresentação oral e escrita de trabalhos científico-técnicos,
nomeadamente ao nível da análise teórico-conceptual de histórias vocacionais diversas
Treinar as competências de pesquisa bibliográfica e de construção de modalidades de intervenção aplicada
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives of the unit:
Functional cognitive assessment of children and adolescents, with and without special educational needs (4 –
12 years old), based on the application of operative examinations. Analysis of the relationship between these
results and the school grades of the individuals evaluated
Learning Outcomes
It is intended that students acquire skills so as to properly use various Piagetian tests, in order to develop an
operative diagnosis which will allow them to know the characteristics of logical-mathematical thinking of the
individuals evaluated. Thus students will become able to intervene, if they work as a school Psychologist, after
the analysis of the individuals’ school performance.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
. Diagnóstico operatório: contexto teórico e metodológico
1.1. A teoria construtivista de Jean Piaget
1.2. O desenvolvimento da inteligência e as provas operatórias
1.3. Evolução e características do método clínico proposto por Jean Piaget.
2. Provas operatórias: materiais, instruções, selecção de provas e critérios de escolha da sua aplicação.
3. Avaliação das condutas cognitivas em crianças e adolescentes : análise de resultados em termos
estruturais e funcionais.
5. Do diagnóstico cognitivo de tipo macro e microgenético à intervenção em contexto escolar.
6. Avaliação de condutas cognitivas em sujeitos com necessidades educativas especiais .
4. Relatórios de avaliação e transmissão dos resultados: princípios e normas.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Operatory diagnosis: theoretical and methodological framework.
1.1. The constructivist theory of Jean Piaget.
1.2. The development of intelligence and operatory examinations.
1.3. Evolution and characteristics of the clinical method proposed by Jean Piaget.
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2. Operatory examinations: materials, instructions and interpretation of results.
3. Assessment of cognitive behavior: selection of tests and criteria for sequential application.
4. Cognitive functional and microgenetic diagnosis of intervention in school context.
5. Assessment of intellectual operations of students with special educational needs.
6. Assessment and transmission of results, principles and norms.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo objectivo desta unidade curricular a utilização pelos alunos das provas operatórias tendo em vista a
realização de um diagnóstico, os conteúdos programáticos estão direccionados para o conhecimento teórico e
prático e para a aplicação de diferentes provas piagetianas a crianças e adolescentes com ou sem
necessidades educativas especiais.
Tem-se igualmente em vista que o aluno no final da u.c. seja capaz de compreender a relação próxima entre as
classificações escolares apresentados pelos sujeitos em disciplinas com exigências ao nível do raciocínio
lógico e os resultados alcançados nas provas operatórias.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Since the aim of this curricular unit is to foster students’ use of operational tests in order to achieve a diagnosis,
the program contents are directed to the theoretical and practical knowledge and the application of different
Piagetian tests to children and adolescents with or without special educational needs.
It is also intended that at the end of the unit students be able to understand the close relationship between the
school grades in subjects with demands in terms of logical reasoning and the results achieved in operational
tests.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
•Metodologias de Ensino
Método Expositivo
1. Passagem pela docente, na presença dos alunos (em sala de um só sentido), de várias provas operatórias a
crianças e adolescentes.
2. Apresentação e análise de protocolos de diversas provas operatórias pelos alunos
Método de Avaliação
1. Apresentação em sala de aula de um trabalho de grupo a definir entre os alunos e a docente (40% da nota
final);
2- Apresentação de um trabalho final individual em que o aluno é obrigado a efectuar um Relatório de Avaliação
com base na passagem de pelo menos 3 provas operatórias a uma criança ou adolescente (60% da nota final).
OU
Exame final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies
Lectures
• Discussion of operative tests applied to children
• Presentation and analysis of different protocols by students
Assessment
1. Classroom presentation of a group assignment to be defined in class (40% of final grade);
2. Presentation of a final assignment in which students perform at least 3 operative assessment of a child and
the respective Assessment Report (60%).
OR
Final Exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Sendo objectivo da unidade curricular a aprendizagem por parte dos alunos da realização de um diagnóstico
tendo por base a passagem de provas piagetianas a metodologia centra-se inicialmente no conhecimento dos
fundamentos teóricos destas mesmas provas (método expositivo). Em seguida os alunos observam avaliações
realizadas pelo docente, realizando posteriormente os respectivos protocolos que serão discutidos e
analisados em conjunto em sala de aula. Os próprios alunos são incentivados a passarem eles próprios provas
operatórias e apresentarem os protocolos para validação dos resultados. A u.c. é eminentemente prática e
interactiva tendo um limite máximo de 20 alunos.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As the aim of this curricular unit is to foster students’ learning of how to perform a diagnosis through the
application of Piagetian tests, the methodology initially focuses on the knowledge of the theoretical foundations
of these same tests (lectures). Then students observe the teacher assessments, making afterwards the
respective protocols which will be discussed and analyzed together in the classroom. The students themselves
are encouraged to make their own operational tests and submit the protocols to validate the results. The unit is
eminently practical and interactive with a maximum of 20 students.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Dolle,J-M.;Bellano,D.(1989).Ces enfants qui n’apprennent pas.Diagnostic et remédiations.Paris:Editions du
Centurion.
Tryphon,A.;Vonéche,J.(Eds.)(2001)Working with Piaget:Essays in honour of Barbel Inhelder.Hove:Psychology
Press.
Vinh-Bang (1988).Textes Choisis.Nice:Z’Editions.

Mapa IX - Problemas de Desenvolvimento na Infância e na Adolescência
6.2.1.1. Unidade curricular:
Problemas de Desenvolvimento na Infância e na Adolescência
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Cristina Petrucci de Almeida Albuquerque 57h 30 -19h 45m (T) 19h 45m (TL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Conhecer a diversidade das perturbações do desenvolvimento na infância e na adolescência;
- Caracterizar do ponto de vista semiológico, etiológico e epidemiológico tipos particulares de perturbações do
desenvolvimento;
- Conhecer características e trajectórias desenvolvimentais;
- Participar na despistagem/identificação de problemas de desenvolvimento;
- Aceder a processos de avaliação orientados para a intervenção;
- Conhecer métodos e técnicas de intervenção, incluindo os relativos aos contextos escolar e familiar;
- Identificar métodos e técnicas de intervenção ajustados às especificidades individuais e contextuais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand the diversity of different types of developmental problems in childhood and adolescence.
- To characterize specific developmental disorders in terms of symptoms, causes and prevalence.
- To know characteristics specific of developmental disorders from a life-span perspective.
- To participate in the screening and identification processes.
- To have access to assessment instruments oriented towards intervention purposes.
- To select and implement intervention and rehabilitation methods, including home and school based methods.
- To identify intervention methods adjusted to individual and contextual specificities.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I - Dificuldades Intelectuais: Definição, identificação e classificação. Etiologias. Caracterização de
síndromes específicas (Trissomia 21, Síndrome do X Frágil, Síndrome de Williams...). A intervenção precoce
centrada na família. A elaboração de programas educativos individualizados. Princípios e métodos de ensino. A
transição da escola para a vida pós-escolar.
- Módulo II - Perturbações do Espectro Autista: O conceito de espectro autista. A perturbação autística e a
Síndrome de Asperger. Identificação. Etiologias. Avaliação psicoeducativa. Modelos de intervenção.
Estratégias educacionais específicas.
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- Módulo III - Perturbação de Hiperactividade e Défice de Atenção: Delimitação e caracterização. Modelos
explicativos. Métodos de avaliação psicológica. Intervenção em contexto familiar e escolar.
- Módulo IV - Paralisia Cerebral: Definição, classificações e etiologias. Caracterização. A especificidade da
avaliação psicológica. Estratégias de intervenção e reabilitação.
6.2.1.5. Syllabus:
Module I - Intellectual Disabilities: Definition, identification and classification. Etiological factors.
Characterization of specific syndromes (Down Syndrome, Fragile X Syndrome, Williams Syndrome...). Family
centered early intervention. Design of individualized educational programs. Teaching principles and methods.
Transition from school to post-school life.
Module II - Autistic Spectrum Disorders: The autistic spectrum concept. Autistic Disorder and Asperger
Syndrome. Identification. Etiological factors. Psychoeducational assessment. Intervention models. Specific
educational strategies.
Module III - Attention Deficit and Hyperactivity Disorder: Definitions and characterization. Explicative models.
Psychological assessment. Family and school intervention.
Module IV - Cerebral Palsies: Definition, classifications and etiologies. Characterization. Psychological
assessment. Intervention and rehabilitation strategies.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Qualquer um dos Módulos diz directamente respeito aos 3 primeiros objectivos referenciados: conhecer a
diversidade das perturbações do desenvolvimento na infância e na adolescência está, por exemplo, patente no
facto das dificuldades intelectuais contemplarem múltiplas síndromes ou de no caso do autismo se abranger
um contínuo ou espectro de perturbações; caracterizar do ponto de vista semiológico, etiológico e
epidemiológico tipos particulares de perturbações do desenvolvimento; conhecer características e trajectórias
desenvolvimentais.
- Os objectivos referentes à despistagem, identificação e avaliação são também comuns a todos os módulos,
tal como o exemplifica o facto dos respectivos conteúdos fazerem referência explícita a um ou mais desses
termos.
- O mesmo se pode afirmar em relação à consonância entre os objectivos e os conteúdos relativos à
intervenção.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Anyone of the Modules is directly related with the first three objectives, previously mentioned: to understand
the diversity of different types of developmental problems in childhood and adolescence is, for example, evident
in intellectual disabilities that comprise many syndromes or in the case of autism that includes a continuum or a
spectrum of disabilities; to characterize specific developmental disorders in terms of symptoms, causes and
prevalence; to know characteristics specific of developmental disorders from a life-span perspective.
- The objectives concerning screening, identification and assessment are also common to all Modules, as
exemplified by the fact that their contents explicitly mention one or more of these terms.
- The same can be said regarding the correspondence between objectives and contents about intervention.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos de Ensino
Método expositivo apoiado em recursos audiovisuais; estudos de casos; treino com materiais de avaliação e
de intervenção; elaboração de propostas de intervenção.
- Avaliação
O aluno poderá optar por uma avaliação periódica ou por uma avaliação final.
A classificação da avaliação periódica corresponde à média ponderada, arredondada às décimas, do somatório
da nota do exame (50%; Prova do tipo A), da avaliação de um trabalho de síntese em formato de artigo,
apresentado por escrito e oralmente no decurso das aulas (30%; Prova do tipo B); da realização de trabalhos
práticos no âmbito das aulas (20%; Provas do tipo C).
A Prova de tipo B deverá ser realizada em grupos de três elementos. Neste trabalho os alunos farão uma
pesquisa sobre temas relevantes e específicos do domínio das NEE.
A modalidade de avaliação final prevê um exame que engloba toda a matéria leccionada nas aulas.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Teaching Methods
Lectures supported by audiovisual aids, case studies, training with assessment and intervention material;
analysis and interpretation of assessment protocols, development of intervention programs.
- Assessment
The student may opt between a periodic assessment or a final assessment.
The classification of periodic assessment corresponds to the average, rounded off to one decimal place, of the
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sum of the exam grade (50%; Type A Examination), evaluation of a synthesis work, submitted in its writing and
oral format during classes (30%; Type B Examination); and of the practical work done in classes and a visit
study (20%; Type C Examination).
The Type B Examination will be held in groups of three elements. In this work students shall carry on a research
on relevant topics in the specific area of SEN.
The final assessment includes an exam that covers all the contents taught in classes.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
- Os trabalhos práticos no âmbito das aulas visam a aplicação dos conhecimentos adquiridos. Por exemplo, a
visita de estudo visa permitir aos estudantes um conhecimento efectivo da diversidade e das características
das perturbações do desenvolvimento na infância e na adolescência. No mesmo sentido, os trabalhos práticos
vão de encontro aos objectivos referentes à avaliação e à identificação dado incluírem a análise de protocolos
de avaliação ou a elaboração da identificação de uma dada perturbação
- O exame e o teste são consonantes com a avaliação de todos os objectivos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Synthesis work allows students to pursue their specific interests. In this way, they can identify and analyze
from a critical point of view the most recent research regarding a specific topic, such as autism screening and
early identification.
- Practical work presented in classes allows students to apply the knowledge they have acquired. For example,
the visit to a rehabilitation institution allows students to have a real knowledge of the diversity and
characteristics of developmental disorders in childhood and adolescence. Practical work also matches with the
objectives regarding assessment and identification, since they include protocol analysis or the identification of a
particular disorder.
- The exam represents an assessment of all the objectives.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Barkley, A. R. (2006). Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A handbook for diagnosis and treatment (3rd ed.).
New York: Guilford Press.
Benson, J. B., & Haith, M. M. (Eds.) (2009). Diseases and disorders in infancy and early childhood. Amsterdam:
Academic Press.
Brock, S. E., Jimerson, S. R., & Hansen, R. L. (2006). Identifying, assessing, and treating autism at school. New
York: Springer.
Carr, A., Reilly, G. O’, Noonan Walsh, P., & McEvoy, J. (Eds.) (2007). The handbook of intellectual disability and
clinical psychology practice. London: Routledge.
Lopes, J. A. (2004). A Hiperactividade. Coimbra: Quarteto.
Volkmar, F. R., & Wiesner, L. A. (2009). A practical guide to autism. What every parent, family member, and
teacher needs to know. New Jersey: John Wiley & Sons.

Mapa IX - Programas Psicoeducativos
6.2.1.1. Unidade curricular:
Programas Psicoeducativos
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Paula Mendes Correia Couceiro Figueira -57h 30m 19h 45m (T) 19h 45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Cristina Ferreira de Almeida
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ana Cristina Ferreira de Almeida
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que aprendam a planificar intervenções psicoeducativas, contactem com programas de
desenvolvimento, enriquecimento e de aprendizagem, ao nível da educação pré-escolar e das aprendizagens
básicas e adquiram capacidade de seleção dos diferentes programas.
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Quanto às competências, pretende-se que saibam
* Distinguir tipologias de programas
* Conceptualizar e caraterizar
* Identificar programas de intervenção psicológica em contextos educativos com diferentes fundamentos
teóricos
* Definir metas, finalidades, objetivos educativos ou de mudança de comportamentos com base em taxonomias
* Planificar ações psicoeducativas com base em diferentes modelos
* Articular aprendizagens formais com expressões livres, lúdicas e artísticas
* Selecionar formas e recursos
* Implementar e avaliar programas educativos
* Analisar programas de promoção de competências académicas
* Promover a leitura, a escrita e a matemática
* Estudar as possibilidades de avaliação da intervenção
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is aimed that students learn to plan psychoeducational interventions, contact with development, enrichment
and learning programs, at the level of pre-school education and basic learning and acquire the ability to select
different programs.
As for skills, students should be able to:
* Distinguish plans / programme typologies
* Define a “programme”
* Identify programs for psychological intervention in educational contexts with different theoretical backgrounds
* Characterize psycho-educational programs
* Set educational goals or target behaviors for change based on taxonomies
* Design educational plans based in different models
* Select intervention resources
* Articulate formal academic learning with free, fun and artistic expressions
* Implement and evaluate educational programs – formal, informal, non-formal
* Analyze programs to foster academic skills
* Promote reading, writing and math
* Study response to intervention and dynamic assessment in educational contexts

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1-Conceitos
1.1.programa, plano, projecto, currículo
1.2. componentes e requisitos de programação sistemática
Objetivos e taxonomias
Avaliação: momentos, técnicas e instrumentos
2-Tipos de programas: sustentação teórica e uso empírico em função das finalidades (aprendizagem,
enriquecimento, …)
2.1. Análise de programas de competências gerais
2.2. Programas na educação pré-escolar
2.3. Programas para as aprendizagens básicas (leitura, escrita e matemática)
2.4.Planos curriculares na formação de adultos
2.5.Formação profissional
3- Assessoria psicoeducativa em contextos escolares e educacionais
3.1.orientações para a educação pré-escolar
3.2. estrutura e dinâmicas de educação escolar
3.3.Estratégias de aprendizagem em áreas específicas do conhecimento, com enfoque nas aprendizagens
formais: leitura,escrita e matemática.
3.4. Integração e adaptações curriculares
O papel do jogo e expressões no conhecimento e formação global
3.5 Aproximação sistémica: escola-família-comunidade
6.2.1.5. Syllabus:
1- Concept organizers
1.1. program, plan, project, design, curriculum
1.2. components and requirements for integrated programming
Goals and taxonomies
Assessment: moments, setting and instruments
2 - Types of programs: theoretical characterization and empirical application (in apprenticeship, enrichment, ...)
2.1 Analysis of general skills programs
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2.2 Programs to pre-school and kindergarten
2.3. Programs for basic learning (reading, writing and mathematics)
2.4. Curricula in adult education
2.5. Professional training
3 – Psycho-educational assessor in scholar and educational contexts
3.1. guidelines for pre-school education
3.2. structure and dynamics of school education
3.3. Learning strategies in specific areas of knowledge, focusing on formal learning: reading, writing and
mathematics
3.4. Interdisciplinary participation and curriculum adaptations
The role of play, games and expressions into knowledge and global education
3.5 Systemic Approach: school-family-community
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta uc visa tratar os programas psicoeducativos como ferramentas de apoio às decisões de aconselhamento,
orientação, monitorização de treino, aprendizagem(ns) e promoção do desenv. humano,ao longo da
vida.Contextualizar, distinguindo, os dif. tipos de planos auxiliará a assumir posições teoricamente
fundamentadas e aplicáveis a situações empíricas,cujas condições de entrada importa conhecer/avaliar.
Os conteúdos prog. preconizam consubstanciar resultados em termos de capacidades de planificar, selecionar
estratégias e avaliar intervenções,com sustentação e caráter heurístico.Daí a importância de conhecer e
manusear taxonomias e capacitar-se em avaliações de diag.,formativas e de balanço de aquisições ou
mudanças adaptativas.O curso visa,ainda,trazer ao conhecimento dos estudantes programas
estruturados,desde a intervenção precoce até à educação de adultos, passando pela formação profissional
equacionados nas componentes de finalidades, conteúdos, estratégias,recursos e avaliação.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the role of psychological and educational intervention as a complement and alternative to the
strictly academic development and learning by teachers, in terms of psychological, social, emotional, .... overall
development, it is necessary to frame the general skills in cognitive, metacognitive and motivational promotion
training programs... with transverse processes, as is the case of training in problem solving. The syllabus aims
to consolidate results in terms of abilities to plan, select and evaluate intervention strategies. Students must
know programs from early intervention to adult education, through vocational training in the components of
purposes, content, strategies, resources and evaluation. At the end of the unit, students must demonstrate,
before the different educational opportunities, capacity in analyzing, and critically reflecting on different types of
programs, aimed at development and learning.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição apoiada em materiais físicos/recursos tecnológicos. Participação ativa dos estudantes. Colaboração
de profissionais que apresentam e colocam à discussão programas de promoção das aprendizagens. E.g.,
Nuno Rodrigues apresenta fundamentos e aplicações da aprendizagem da matemática baseada em problemas.
Avaliação: Relatório de Programa Psicoeducativo, com enquadramento empírico, fundamentação teórica
corretamente referenciada e plano detalhado de sessões (min.6): objetivos, conteúdos, estratégias, avaliação,
…, em função de um aspeto particular do desenvolvimento ou aprendizagem numa idade ou nível de
escolaridade (75% da nota final). 25% da classificação resulta da pesquisa, análise e apresentação individual,
em aula, de programa/plano de intervenção sugerido, incluindo atividades de investigação-ação em curso.
Como previsto nas normas de avaliação, a avaliação final por resposta a exame escrito é uma alternativa.
Sempre que se entenda adequado será solicitada prova oral.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching: Presentation supported by physical materials / technology resources. Active participation of
students. Collaboration of professionals who present and promote programs of learning. Eg, Nuno Rodrigues
presents the fundamentals and applications of problem-based learning mathematics.
Assessment: Report of psycho-educational program with empirical framework, theoretical properly referenced
and detailed plan of sessions (min.6): objectives, content, strategies, evaluation, ..., according to a particular
aspect of development or learning at an age or school level (75% of final grade). 25% of the classification results
of individual research, analysis and reporting intervention program suggested, including research-action
activities in progress.
As provided in the evaluation norms, the final evaluation by doing a final exam is possible. Whenever
appropriate an oral exam may be requested.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos e as estratégias (incluindo a avaliação) são, tal como os conteúdos, coadjuvantes dos objetivos da
unidade. Se, basicamente, se pretende que os estudantes saibam planificar, integrar, selecionar, implementar e
avaliar intervenções, e, ainda que sejam confrontados com algumas propostas já existentes de programas
estruturados, tenham capacidade da sua análise situada, bem como de reflexão e crítica sobre a utilização dos
instrumentos e abordagens disponíveis, há que proceder a um integração e articulação entre o plano teórico de
estudo e as práticas ou aprendizagem experiencial.
Assim, estando os objetos de aprendizagem orientados para o desenvolvimento global e particularmente,
académico, então deverão ser utilizadas as estratégias previstas, de exposição, discussão, manuseamento,
análise para conhecimento e compreensão; e de pesquisa, reflexão partilhada, elaboração, síntese e crítica
para que sejam tomadas decisões informadas aquando da escolha e aplicação efetiva.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methods and strategies for teaching and learning (and evaluation) are, like contents, supporting the goals of
the unit. Basically, if we intend students to know how to plan, integrate, select, implement and evaluate
interventions and, even if they are confronted with some existing structured programs, they should also be able
to situate their analysis, as well as reflection and critical perspective on the use of tools and approaches
available. Moreover, it is necessary to consistently integrate and coordinate theoretical and practical study or
experiential learning. Thus, so as to achieve the learning objects designed for the overall and academic
development , there should be used strategies of lecturing, discussion, handling, analysis for knowledge and
understanding; as well as research, shared reflection, preparation, synthesis and review, so that informed
decisions are made when selecting and implementing effective programs.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Linder, T.W. (1997). Transdisciplinary play-based intervention: guidelines for developing a meaningful
curriculum for young children. Baltimore: Paul H. Brookes.
Maher, C. A. & Zins, J. E. (1987) (eds). Intervenções psicoeducacionais em contextos educativos. Métodos e
procedimentos para potenciar a competência dos alunos. NY: Pergamon Press.
Monereo, C., Solé, I., et al. (2000). O assessoramento psicopedagógico. Uma perspectiva profissional e
construtivista. Porto Alegre: Artmed.
Oro, R. S. (1998). Evaluación de programas en orientación educativa (3ª ed.). Madrid: Editorial Pirámide.
Rey, B. et al. (2005). As competências na escola. Aprendizagem e avaliação. V.N. Gaia: Gailivro.
Rojo, V. et al. (2002). Diseño y evaluación de programas. Madrid: Editorial EOS.
Vidal, J.G., & Manjón, D.G. (2001). Evaluación e informe psicopedagógico. Una perspectiva curricular (vols. I e II).
Madrid: Editorial EOS.

Mapa IX - Psicologia Positiva e Bem-Estar/Positive Psychology and Well-Being
6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia Positiva e Bem-Estar/Positive Psychology and Well-Being
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Paula Barbas de Albuquerque Paixão - 57h30m -19h 45m (T) 19h 45m (TL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Docentes:Joaquim Armando Ferreira (Licença sabática/sabbatical leave) and Eduardo Ribeiro dos Santos
(dispensa de serviço docente )

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
teachers:
Joaquim Armando Ferreira( sabbatical leave) and Eduardo Ribeiro dos Santos (leave from teaching duties)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta uc pretende efectuar uma reflexão sobre o conhecimento conceptual e prático de uma área vocacionada
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para o desenvolvimento e optimização do funcionamento humano. São abordados os temas relacionados com a
facilitação do funcionamento pessoal e interpessoal ao longo da vida, enfatizando as múltiplas facetas do
comportamento humano, desde os aspectos emocionais, sociais, vocacionais, educacionais, da saúde,
desenvolvimentais e organizacionais. Cruzam-se as influências dos paradigmas do aconselhamento
psicológico, da psicologia do desenvolvimento, e da psicologia humanista, e de todas as áreas fundamentais
que os precedem
Deste modo, tem como grandes objectivos:
- Compreender o novo paradigma epistemológico da Psicologia Positiva.
- Conhecer as raízes históricas da abordagem positiva em Psicologia e os seus desenvolvimentos.
- Articular os conceitos de doença e de saúde (mental), e de bem-estar.
- Dominar as aplicações da psicologia positiva nas áreas educacional, da saúde e social.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit promotes a reflection about the conceptual and practical knowledge necessary to
understand optimal human functioning. There is a focus on issues related to the lifelong personal and
interpersonal development, highlighting the many facets of human behavior (from the emotional, social
vocational, educational, health and organizational points of view), as well as the main paradigms that preceded it
in the counseling domain.
This curricular unit has the main following pedagogical goals:
- To understand the new epistemological paradigm of Positive Psychology.
- To know and understand the historical roots of the positive approach in Psychology and its developments.
- To articulate the concepts of mental health/illness and of well-being.
- To master the applications of positive psychology in the educational, social and health dimensions
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Psicologia Positiva (e do Bem-Estar): descrição sumária.
2. Raízes históricas
2.1 Psicológicas (a escola humanista)
2.2 Filosóficas (da Grécia antiga à modernidade)
3. Psicologia Positiva e Bem-Estar: descrição pormenorizada.
3.1 Estudo das emoções positivas
3.2 Estudo dos traços individuais positivos
3.3 Estudo das instituições positivas
4. Estado actual da Psicologia Positiva e perspectivas de futuro
5. A multidimensionalidade na pesquisa e intervenção da Psicologia Positiva
6. Psicologia Positiva e Bem-Estar: relações e interacções na perspectiva da felicidade.
7. Perspectivas evolucionistas e neuropsicológicas da Felicidade
8. Aconselhamento e Psicoterapia Positiva
9. Saúde Positiva
10. Infância Positiva
11. Envelhecimento Positivo
12. Instituições e Organizações Positivas
13. Avaliação psicológica positiva
14. Metodologias de investigação em psicologia positiva
15.Psicologia positiva em prática: do quotidiano à intervenção especializada
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to Positive Psychology (and Well Being): a brief overview.
2. Historical roots
2.1 Psychological roots (the humanistic school)
2.2 Philosophical roots (from ancient Greece to the present)
3. Positive Psychology and Well Being: characterization.
3.1 The study of positive emotions
3.2 The study of positive traits
3.3 The study of positive institutions
4. Positive Psychology: Current state and future perspectives
5. Multidimensionality in research and intervention
6. Positive Psychology and Well Being: relations and interactions in the understanding of happiness.
7. Evolutionary and neuropsychological perspectives of happiness
8. Positive counselling and psychotherapy
9. Positive health
10. Positive childhood
11. Positive aging
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12. Positive organizations and institutions
13. Positive psychological assessment
14. Research methods in Positive Psychology
15. Positive Psychology: from every day to specialized intervention
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos foram claramente seleccionados em função dos objectivos estipulados para esta
unidade curricular e com os resultados de aprendizagem deles decorrentes. Deste modo, os tópicos
seleccionados confrontam os estudantes com as raízes históricas que estiveram na base da emergência da
Psicologia Positiva enquanto área científica, bem como com os três pilares desta disciplina nas suas relações
com a promoção do bem-estar: emoções positivas, traços positivos e instituições positivas. Finalmente, são
abordadas questões relativas à multidimensionalidade que subjaz à construção desta disciplina científica, quer
do ponto de vista do nível dos argumentos utilizados (evolucionistas, neuropsicofisiológicos, comportamentais,
psicométricos, clínicos e axiológicos), quer das metodologias de investigação usadas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents were clearly selected according to the goals to be achieved in this curricular unit as well as to
their learning outcomes. Thus, the topics selected allow students to deepen their knowledge with the historical
roots which constitute the foundation of Positive Psychology as a scientific discipline. They also enable
students to fully understand the three cornerstones of Positive Psychology in its relation with the promotion of
well-being: positive emotions, positive traits, and positive institutions. Finally, students get in contact with texts
and situations allowing them to grasp the multidimensionality underlying the construction of this scientific
discipline, either regarding the level of the “arguments” used (evolutionary, neurophysiological, psychometric,
clinical and axiological), or with respect to the research methods that can be found in illustrative studies.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Dinâmica de ensino-aprendizagem teórico-prática, assentando na utilização de métodos expositivos, seguidos
de reflexões dos alunos sobre os tópicos abordados, a partir da análise e discussão de textos e de situações
práticas.
O estudante deve escolher uma das seguintes modalidades de avaliação, seguindo as regras de avaliação em
vigor na FPCE:
- Avaliação periódica, com apresentação e entrega de um trabalho temático (ensaio), cuja realização envolve a
apreciação acerca da sua adequação aos resultados de aprendizagem pretendidos, em 3 momentos
temporais: 1 mês após o início das aulas (5 valores), meio do semestre (13 valores), final do semestre (2
valores);
- Avaliação final, a partir da realização de um exame cobrindo a totalidade da matéria abordada.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Dynamic teaching methods with theory and practice, lectures , followed by students’ group reflection, supported
by learning material indicated or given by the teacher. Analysis and discussion of texts and practical situations
are examples of other methods used.
The student must choose between one of the following evaluation procedures, following the evaluation rules
approved in FPCEUC:
-Periodic evaluation: Individual essay preceded by its oral presentation, focused on one of the themes
discussed during the classes; the elaboration of the essay will be appreciated in 3 moments: 1 month after the
beginning of classes (5 marks), in the middle of the semester (13 marks), and at the end of the semester (2
marks);
- Final exam covering the totality of the themes discussed during the classes.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos de ensino mais expositivos permitem que os estudantes sejam confrontados com os tópicos
organizadores desta disciplina científica, permitindo-lhes identificar e reflectir sobre os fundamentos teóricopráticos do funcionamento humano optimal. A leitura comentada dos textos disponibilizados e das situações
discutidas possibilita a consolidação dos conhecimentos a adquirir, fornecendo as ferramentas essenciais
para os estudantes avançarem para a escrita de um ensaio pessoal em torno de uma das grandes áreas
ilustrativas do funcionamento humano positivo (e.g. infância positiva, saúde positiva), avançando com
propostas especializadas de intervenção e permitindo a leitura crítica de situações quotidianas em diversos
contextos de vida. O contacto com os trabalhos realizados pelos colegas faculta aos estudantes um
conhecimento alargado sobre os domínios e níveis possíveis de intervenção na óptica da Psicologia Positiva.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lectures allow students to be faced with the main topics in which this scientific discipline is founded and thus to
identify and reflect upon the theoretical and practical foundations of optimal human functioning. The guided
reading of selected texts and the discussion of the situations presented to the students allow them to
consolidate the knowledge to be acquired, and give them the necessary tools to proceed to the writing of an
essay around one of the main illustrative domains of positive human functioning (e.g. positive childhood, positive
health), through which they are required to propose specialized interventions and/or to critically analyse every
day situation in nuclear life contexts. The contact with the work projects developed by their colleagues gives
students a broader knowledge of the domains and levels of intervention that can be used within Positive
Psychology in order to promote optimal human functioning.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Gardner, H., Csikszentmihalyi, M, & Damon, W. (2002). Good Work: When Excellence and Ethics Meet. New
York: Basic Books.
Pearsall, P. (2003). The Beethoven factor: The new positive psychology of hardiness, happiness, healing and
hope. Charlottesville, VA: Hampton Roads.
Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification.
Washington, D.C.: APA Press and Oxford University Press.
Seligman, M. E. P. (1990). Learned optimism: How to change your mind and your life. New York: Pocket Books.
Snyder, C. R., & Lopez, S. J. (Eds.) (2002). Handbook of positive psychology. New York: Oxford University Press.
A restante bibliografia será indicada nos sumários/The remaining reference list will be provided in the
summaries of each class.

Mapa IX - Temas de Avaliação Psicológica
6.2.1.1. Unidade curricular:
Temas de Avaliação Psicológica
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Paula Mendes Correia Couceiro Figueira - 82h -31h 30m (PL) 31h 45m (PL) 19h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria São João Brêda
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria São João Brêda
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fundamentalmente, pretende-se que os alunos conheçam e manuseiem (apliquem e cotem) recursos de
avaliação psicológica especificamente no domínio dos processos cognitivos, psicossociais e outros
pertinentes para as aprendizagens e adaptação aos níveis pré-escolar e escolar e para a decisão e
desenvolvimento vocacional, ou seja, obtenham formação ao nível da Avaliação psicológica na formação
educativa e orientação vocacional e de carreira.
Os alunos deverão saber e revelar que sabem
* Inventariar objectivos, estratégias e conteúdos da avaliação psicológica nos domínios estipulados
* Identificar alvos de observação psicológica, com vista à intervenção educativa / e orientação e
aconselhamento nas decisões vocacionais e de carreira
* Planificar um processo de avaliação psicológica
* Aplicar diferentes técnicas e instrumentos
* Cotar e interpretar os resultados obtidos
* Relacionar os resultados com a intervenção psicológica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students should know and manifest that they have acquired skills in
* Identifying and designating goals, strategies, and targets of psychological assessment concerning cognitive,
psychosocial and other relevant processes involved in learning and adjustment to school contexts, and in
personal and vocational decision making;
* Planning the process of psychological assessment: Choosing methods, techniques, and instruments of
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assessment with the goals of: diagnostic (screening/ needs identification), following (organizing and correcting
interventions) or end evaluation (evaluating how effective the intervention was);
* Applying/Using several techniques and instruments of psychological assessment;
* Calculating results obtained in protocols with the instruments and relating results with goals in directing and
regulating intervention;
* To relate the results to the implications regarding psychological intervention.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A. Conceitos organizadores: Tipos de necessidades; Níveis de intervenção; Paradigmas e metodologias
B. Procedimentos de observação
1: Educação pré-escolar e transição para o 1º ciclo: a) avaliação dinâmica; potencial de aprendizagem; “prérequisitos” da leitura, escrita e matemática); b) caracterização de instituições educativas e clima em sala; c)
recursos técnicos
2: Escolaridade básica: a) processos na aprendizagem da leitura, escrita, cálculo, matemática e recursos de
análise; b) análise de desempenhos docentes, observação das relações pedagógicas, c) psicossociais
(confiança interpessoal)
C. Orientação vocacional: a) Modelos gerais e Métodos de entrevista; b)Tomada de decisão e resolução de
problemas (exploração, autoconhecimento, autoeficácias ocupacional e de tomada de decisão, indecisão,
orientação temporal e projetos pessoais, gestão de carreira e empregabilidade, barreiras); e c) Autoconceito
vocacional: valores de vida e profissionais, interesses; aptidões.

6.2.1.5. Syllabus:
Psychological assessment in educational settings, vocational and career guidance:
A – Basic Concepts: Needs typologies, intervention levels, paradigms and methods
B - Procedures for observation / assessment at:
B1: Pre-school education and transition for the 1st cycle: a) dynamic assessment (knowledge and skills,
learning potential, "prerequisites" of reading, writing and mathematics); b) characterization of educational
institutions and classroom climate;
B2: Basic Education: a) processes in reading, writing, arithmetic, mathematics and analysis, b) analysis of
teacher performance, observation of pedagogical relationships, c) psychosocial (interpersonal trust)
C. In vocational guidance: a) General Models and Interview Methods; b) Decision-making and problem solving
(e.g., exploration, self-knowledge, occupational and decision-making self-efficacies, career management and
employability; barriers); c) vocational self-concept: life and occupational values, interests, aptitudes.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos são instrumentos ao serviço dos objetivos da unidade. Fundamentalmente,
pretende-se que os alunos saibam planificar, selecionar alvos e estratégias de observação/avaliação.
Importante, ainda, que tomem contato com propostas de protocolos e instrumentos que viabilizam a
observação/avaliação, para os alvos e questões sob análise. Ainda, que ensaiem relatórios de análise de dados
recolhidos por aplicações de instrumentos, exercitando a capacidade de análise, reflexão e crítica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The unit contents are tools to meet the goals of the unit. Fundamentally, it is intended that students know how to
plan, select targets and strategies of observation/ assessment. Also important is to have contact with the
proposed protocols and tools that enable the observation/ assessment, and issues for the targets under
analysis. Morever, that they are able to create analysis reports with data retrieved from instrument tools,
exercising the analysis capacity, and the critical reflection.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino
Exposição, pelo docente, dos conteúdos programáticos, em especial os seus fundamentos – correspondente às
sessões teóricas (2horas). Nos momentos de prática presencial (2 horas), os alunos terão uma participação
mais ativa, apresentando os produtos das suas tarefas de avaliação (2horas).
Avaliação
A sugestão prima, basicamente, pelo treino de competências:
Provas B e D:
* participação nas actividades propostas nas aulas (40%)
* elaboração de dossier individual relativo à seleção, contextualizada, e aplicação de técnicas e instrumentos de
avaliação, sua cotação e interpretação, comportando uma reflexão sobre a aplicação feita e a aprendizagem
realizada (60%), decorrente de uma observação em contexto educativo.
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Todavia, como previsto nas normas de avaliação em vigor, o aluno pode optar pela avaliação final, vertida em
exame escrito.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching
Presentation in lectures of the contents in particular, the underlying theory - corresponding to the theoretical
sessions (2 hours). In moments of classroom practice (2 hours), students will have a more active role,
organizing assessment plans according to problems and carrying out assessment tasks in simulated settings
(2 hours). They will also be given the opportunity to observe practice in real settings.
Evaluation
The suggestion focuses on skills training:
type B and D exams:
* Active participation in the proposed activities in class (40%)
* Preparation by each student of an individual folder with the selection, contextualization, and application of
techniques and assessment tools, including the interpretation and reflection on the analysis made (60%)
resulting from a visit/observation of an educational context.
However, as included in the general assessment rules, the student can choose final evaluation, having a final
written exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos e as estratégias de ensino-aprendizagem (incluindo, obviamente, a avaliação) são, tal como os
conteúdos, instrumentos ao serviço dos objetivos da unidade. Se, basicamente, se pretende que os alunos
conheçam e manuseiem (apliquem e cotem) recursos de avaliação psicológica, especificamente no domínio
dos processos cognitivos, psicossociais e outros pertinentes para as aprendizagens e adaptação aos níveis
pré-escolar e escolar e para a decisão e desenvolvimento vocacional, ou seja, obtenham formação ao nível da
Avaliação psicológica na formação educativa e orientação vocacional e de carreira, e, ainda, que saibam
planificar, selecionar alvos e estratégias de observação/avaliação, que tomem contato com propostas de
protocolos e instrumentos que viabilizam a observação/avaliação, para os alvos e questões sob análise, e,
ainda, que ensaiem relatórios de análise de dados recolhidos por aplicações de instrumentos, exercitando a
capacidade de análise, reflexão e crítica, então deverão ser utilizadas as estratégias de ensino-aprendizagem,
quer as mais tradicionais, do tipo exposição (pelo docente e/ou pelos alunos), fundamentalmente, para a
apresentação dos fundamentos e dos recursos de avaliação/observação, a discussão e reflexão crítica e
consubstanciada, a partir da leitura e análise de textos e material recomendados, o métodos de pesquisa de
informação, bem como a estratégia de elaboração e síntese, especialmente para a concretização das tarefas
mais práticas, conducentes à prossecução dos objectivos assumidos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methods and the strategies for teaching and learning (including, of course, evaluation) and are, like the
content, instruments meeting the goals of the unit.
Given the fact that the main goal is that students learn how to plan, select targets and strategies of observation
and assessment, it is required to have them contacting, experiencing and training skills on the use of specific
protocols and tools that enable the observation/assessment, whether the latter is centered around the target
(population with a specific problem and need) or around a psychological process.
This experience and training shall be a challenging process with students participating in problem solving, based
not only in hypothetical cases, but also on the process of strategies and tests application, critically analysis and
organization of data, and report writing. For the development of analytic, synthetic, reflective and critical
attitudes and skills, the adequate teaching strategies include lectures, case studies discussions, namely, the
discussion of plans and reports conceived and organized by the students

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Andrews, J.J.W., Saklofske, D.H., & Janzen, H.L. (2001). Handbook of psychoeducational assessment. Ability,
achievement, and behavior in children. San Diego: Academic Press.
Herr, E.L. & Cramer, S.H. (1992). Guidance and Counseling through the life-span: Systematic approaches (4th
ed.) (648-681) New York: HarperCollins.
Hoge, R. D. (1999). Assessing adolescents in educational, counseling, and other settings. New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates.
Leitão, L.M. (2004). A Avaliação Psicológica em Orientação Escolar e Profissional. Coimbra: Quarteto.
Sánchez, F.J.P., & Roda, M.D.S. (1998). El plan de evaluación: instrumentos. Madrid: Editorial Escuela Española.
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

273/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

Mapa IX - 4º PsiOrgTrab - Avaliação Psicológica em Gestão de Recursos Humanos
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º PsiOrgTrab - Avaliação Psicológica em Gestão de Recursos Humanos
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Teresa Manuela Marques Santos Dias Rebelo 6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final desta unidade curricular os estudantes deverão:
- Conhecer e reconhecer a especificidade da intervenção do psicólogo do trabalho e das organizações na
Gestão de Recursos Humanos;
- Ter desenvolvido capacidades de análise e de intervenção psicológica no domínio da Gestão de Recursos
Humanos;
- Conhecer e saber utilizar técnicas e instrumentos de Gestão de Recursos Humanos;
- Ter desenvolvido um conjunto de competências nucleares para a realização do estágio e para o exercício das
funções de psicólogo nas organizações.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of this curricular unit, students should be able to:
- Know and recognise the specificity of the intervention of the psychologist of work and organizations within
Human Resources Management;
- Have competences of analytical and psychological intervention in the field of Human Resource Management;
- Know how to use techniques and tools of Human Resource Management;
- Have a set of essential competencies to carry out the internship and to fulfil the duties of a psychologist in
organizations
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Métodos e Técnicas de Gestão de Recursos Humanos
1.1. O processo de Análise de Funções.
1.2. Recrutamento, Selecção, Acolhimento e Integração de pessoas.
1.3. Avaliação de Desempenho.
2. Tendências recentes/desafios actuais em Gestão de Recursos Humanos.

6.2.1.5. Syllabus:
. Methods and Techniques of Human Resource Management
1.1. Job analysis
1.2. Recruitment & Selection and socialization of new workers.
1.3. Performance Appraisal
2. Recent trends in Human Resource Management
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos do tópico 1 visam proporcionar quadros teóricos de referência, bem como os fundamentos
metodológicos para o diagnóstico e a intervenção no domínio das áreas de Gestão de Recursos Humanos
cobertas pelo programa, tendo em vista cimentar competências requeridas no estágio e na actividade
profissional futura. O tópico 2 do programa visa desenvolver conhecimentos e a reflexão dos estudantes sobre
desafios recentes à Gestão de Recursos Humanos (ex: work-life balance, gestão de expatriados, diversidade
no local de trabalho, organizações em rede, etc.) com o objectivo de facilitar a sua entrada no mundo de
trabalho actual.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents of topic 1 are designed to provide theoretical frameworks as well as methodological foundations
for the diagnosis and intervention in the areas of Human Resource Management covered by the program,
considering the reinforcement of skills required for the traineeship for their future professional activity. The
second topic of the program aims to develop students' knowledge and reflection on recent challenges to the
Human Resources Management (ex.: work-life balance, expatriates’ management, diversity in the workplace,
network organizations, etc.) in order to facilitate the current entrance on the world of work.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Trabalhos sobre textos; debates; análise de casos; exercícios práticos; trabalhos de grupo; simulações.
Avaliação
Portefolio de actividades composto por cinco exercícios inter-aulas (30%), o trabalho de grupo apresentado na
aula (30%) e um trabalho individual final (40%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Assignments based on texts; debates; case studies, practical exercises, group assignments, roleplaying.
Assessment:
Portfolio of activities.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O recurso a metodologias centradas no desenvolvimento de competências de acção e que, simultaneamente,
apelam à reflexão crítica e à análise partilhada da vivência proporcionada pelos trabalhos/exercícios, realizados
através de grelhas conceptuais sólidas, visa potenciar a capacidade dos estudantes para adoptarem uma
atitude de “cientista-prático”, tão requerida no mundo profissional em que hoje vivemos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of methodologies focused on developing action skills, that simultaneously call for a shared critical
reflection and analysis provided by the experience of work/exercises, carried out through conceptually solid
charts, aims to enhance the ability of students to adopt a "practical scientist" attitude, strongly requested in the
professional world that we live in today.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Ariza-Montes, J., Morales Gutierrez, A. C., & Morales Fernandez, E. (2004). Dirección y administración integrada
de personas: Fundamentos, processos e técnicas en práctica. Madrid: McGraw-Hill.
Bach, S. (Ed.) (2005). Managing human resources. Oxford: Blackwell.
Beardwell, I., Holden, L., & Claydon, T. (2004). Human resource management: A contemporary approach (4th ed).
Harlow, En.: Prentice Hall.
Noe, R., Hollenbeck,J., Gerhart,B., & Wright, P.(2004) Fundamentals of human resource management. Boston:
McGraw-Hill.
Rodrigues, N. & Rebelo, T. (2011), Da Exactidão das Medidas à Eficácia do Processo de Selecção. In A. D.
Gomes (Ed.), Psicologia das Organizações, do Trabalho e dos Recursos Humanos (pp. 481-525). Coimbra,
Imprensa da Universidade de Coimbra.

Mapa IX - 4º PsiOrgTrab-Estruturas e Processos Organizacionais: Modelos Conceptuais, Avaliação e Diagnóstico/
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º PsiOrgTrab-Estruturas e Processos Organizacionais: Modelos Conceptuais, Avaliação e Diagnóstico/
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Teresa Manuela Marques dos Santos Dias Rebelo - 57h 30m-19h 45m (T) 19h 45m (PL) 18h
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01
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--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da Unidade Curricular, os estudantes devem ser capazes de:
- Identificar os componentes básicos da estrutura organizacional, descrever o impacto dos seus principais
determinantes e identificar as configurações organizacionais propostas por Mintzberg.
- Explicar a génese e o desenvolvimento dos grupos; indicar tipos e funções dos grupos nas organizações;
identificar as principais linhas de investigação relativas à eficácia grupal;
- Discutir as abordagens à liderança;
- Definir conflito e tipos de conflito, reconhecer as suas etapas enquanto processo e identificar estratégias de
abordagem aos conflitos;
- Reconhecer alguns instrumentos de medida dos processos organizacionais.
Resultados de aprendizagem
Competências de análise e de intervenção no domínio do Comportamento Organizacional, nomeadamente no
que diz respeito a aspectos relacionados com a Estrutura Organizacional e com alguns processos
organizacionais (trabalho em grupo/equipa; liderança; conflito).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In the end of the Curricular Unit, students should be able to:
- Identify the basic components of an organizational structure, describe the impact of its main determinants and
identify the organizational configurations proposed by Mintzberg.
- Explain the origin and development of groups, indicate types and functions of groups within organizations,
identify the main lines of research on group effectiveness;
- Discuss approaches to leadership;
- Define conflict and types of conflict, recognize its stages as a process and identify strategies to address
conflicts;
- Recognize some instruments for measuring organizational processes.
Learning Outcomes
Skills for analysis and ntervention in the field of Organizational Behavior, especially regarding issues related to
the Organizational Structure and some organizational processes (group/team work, leadership, conflict).
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Estrutura e Configurações Organizacionais
- Componentes básicos, principais determinantes da estrutura organizacional;
- Configurações organizacionais de Mintzberg
2. Processos Organizacionais
2.1. Grupos nas Organizações
- O grupo como sistema, suas forças impulsoras de base e seus subsistemas fundadores;
- Tipos e funções dos grupos nas organizações;
- Desenvolvimento, eficácia e liderança nos grupos/equipas de trabalho
2.2. Poder e Conflito
- Conflito e gestão de conflitos: tipos de conflito; conflito como processo; estratégias de abordagem aos
conflitos;
2.3. Liderança
- Abordagens da liderança: a perspectiva dos traços e as abordagens centradas nos estilos de liderança, as
abordagens situacionais e contingenciais, os modelos da liderança carismática e da liderança
transformacional.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Structure and Organizational Settings
- Basic components, the main determinants of an organizational structure;
- Mintzberg’s organizational settings
2. Organizational Processes
2.1. Groups in Organizations
- The group as a system, its basic driving forces and its founding subsystems;
- Types and functions of groups in organizations;
- Development, effectiveness and leadership in group/team work;
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2.2. Power and Conflict
- Conflict and conflict management: types of conflict, conflict as a process, strategies to address conflicts;
2.3. Leadership
- Approaches to leadership: the ‘features’ perspective and approaches based on leadership styles, context and
contingency approaches, models of charismatic leadership and transformational leadership.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tendo em consideração os objectivos definidos para a UC, que visam desenvolver as competências de análise
e de reflexão sobre tópicos centrais no domínio das organizações,concebidas como estruturas envolvendo
processos que as dinamizam e lhes conferem sentido, considera-se essencial abordar, para além de aspectos
estruturais,com ênfase no modelo proposto por Mintzberg, alguns dos tópicos mais relevantes para a
intervenção e para a investigação no domínio dos processos organizacionais. Assim, serão trabalhados com os
estudantes os quadros teóricos de referência nos domínios do trabalho em grupo/equipa, dos conflitos e sua
gestão e, também,da liderança.O facto da UC integrar o elenco de uma Área de Especialização em que a
vertente de intervenção deve, igualmente, ser enfatizada e articulada com os quadros conceptuais que lhes
subjazem, nos conteúdos a abordar ter-se-ão sempre em conta métodos, técnicas e instrumentos capazes de
possibilitar aos estudantes o desenv. de comp. de acção.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the goals set for this curricular unit, which aim to develop, essentially, analysis and reflection skills
on central topics in the field of organizations that are perceived as structures with dynamic processes providing
them meaning, it is essential to address, in addition to structural aspects, with emphasis on the model proposed
by Mintzberg, some of the most relevant topics for intervention and research in the field of organizational
processes. Thus, together with students there will be a focus on the theoretical frameworks in the areas of
team/group work, team conflicts and their management, as well as in leadership. The fact that this curricular
unit is part of an Area of Specialty in which the intervention aspect must also be emphasized and articulated
with the conceptual frameworks underlying them, when addressing the contents, it will always be taken into
account the methods, techniques and tools that enable students to develop action skills.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposições. Debates. Actividades individuais e em grupo (e.g., estudo de casos, análise/discussão de textos,
simulações, exercícios com base em questionários…).
Avaliação:
Componente Grupal (50%): Elaboração de Trabalho + Realização e apresentação de Poster.
Componente Individual (50%):
Exame Final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures. Debates. Individual and group activities (e.g, case studies, analysis / discussion of texts, simulations,
exercises based on questionnaires).
Assessment Method
Group Component: (50%) Development of Written Work + Development and oral presentation of a Poster.
Individual Component(50%):
Final Exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Para actuar enquanto profissionais, é fundamental que os alunos possam aprofundar os conhecimentos
construindo saberes progressivamente mais específicos que os orientem para práticas solidamente fundadas
em teorias e modelos consistentes e empiricamente testados. Com base numa concepção “scientistpractitioner” as metodologias de ensino adoptadas nesta Unidade Curricular permitem (e visam) articular os
níveis “saber”, “saber-ser” e “saber-fazer”. Desta forma, o recurso, sobretudo, a metodologias activas,
articulando momentos de intensa actividade de problematização e partilha em pequeno grupo com períodos de
reflexão e síntese conceptual mais individualizada, possibilitam o desenvolvimento de competências de
intervenção e de investigação que permitirão compreender e transformar as diferentes situações com que os
estudantes (futuros profissionais) se depararão.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to act as professionals, it is crucial that students can deepen their knowledge building a progressively
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more specific understanding that can guide them to practices solidly grounded in theories and in consistent and
empirically tested models. Based on a design "scientist-practitioner" the teaching methodologies adopted in this
Curricular Unit allow (and aim) to articulate levels of behaviour, knowledge and practice. Thus, the resources,
especially the active methodologies, combining moments of active questioning and sharing in small groups with
periods of individual reflection and conceptual synthesis, facilitate the development of intervention and research
skills that will enable students to understand and transform different situations which students (future
professionals) will face.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Lourenço, P. & Dimas, I. (2011). O Grupo revisitado: considerações em torno da dinâmica e dos processos
grupais. In A. D. Gomes (Coord.), Psicologia das Organizações, do Trabalho e dos Recursos Humanos (pp. 133199). Coimbra, Imprensa da Universidade.
Mintzberg, H. (1983). Structure in fives: Designing Effective Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Salas, E., Stagl, K., Burke, C. & Goodwin, G. (2007). Fostering team effectiveness in organizations: Toward an
integrative theoretical framework. Nebraska Symposium on Motivation, 52, 185-243.
Thomas, K. (1992). Conflict and Negotiation Processes in Organizations. In M. Dunnette (Ed.) Handbook of
Industrial and Organizational Psychology, vol.3, (pp. 651-17). Palo Alto: Consulting Psychologists Press.
Yukl, G. & Van Fleet, D. (1992). Theory and Research on Leadership in organizations, In Dunnette M & Hough, L.
(eds), Handbook of Ind. and Org. Psychology, Vol 3, Palo Alto: Consulting Psychologists Press.

Mapa IX - 4º PsiOrgTrab - Formação Avançada em Psicologia do Trabalho
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º PsiOrgTrab - Formação Avançada em Psicologia do Trabalho
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Manuel Pires Valentim - 57h30 - 19h 45m (T) 19h 45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos fundamentais
Proporcionar aos estudantes:
- conhecimentos teóricos que lhes permitam compreender e analisar, a nível organizacional, o impacto que têm
no mundo do trabalho e nas suas representações as recentes transformações sociais.
- sólidos conhecimentos teóricos capazes de fundamentar a intervenção do psicólogo do trabalho e das
organizações no contexto dos novas formas de trabalho e do seu significado.
Competências a desenvolver
• Conhecer e ser capaz de debater as implicações psicológicas, organizacionais e sociais das novas formas de
trabalho.
• Saber ter em conta a importância da justiça e da motivação nas organizações e ser capaz de propor
intervenções no trabalho adequadas a essa importância.
• Saber ter em conta e ser capaz de analisar a importância dos valores e significações sociais do trabalho nas
propostas de intervenção no trabalho.
• Saber discutir as principais dificuldades e potencialidades das formas de gestão da diversidade no trabalho .
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Key objectives
To provide students with:
- Theoretical knowledge that enables them to understand and analyze, at the organizational level, the impact
they have on the world of work and their representations in the recent social changes.
- Solid theoretical knowledge that can justify the intervention of the psychologist's work and ofthe organizations
in the context of new forms of work and its meaning.
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Skills to develop
• To know and be able to discuss the psychological implications, organizational and social aspects of the new
forms of work.
• to learn to consider the importance of justice and motivation in organizations and to be able to propose
appropriate work interventions.
• to learn to consider and be able to analyze the importance of values and social meanings of work in the
proposed work interventions.
• to learn to discuss the problems and oportunities of managing diversity in the workplace.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Mudanças recentes no trabalho e nas suas representações
2. Motivação e sistemas de recompensa no trabalho
3. Justiça social no domínio do trabalho
4. Valores no trabalho
5. Gestão da diversidade no mundo do trabalho

6.2.1.5. Syllabus:
Recent changes in work and in their representations
2. Motivation and reward systems in the workplace
3. Social justice in the field of work
4. Values at work
5. Managing diversity in the workplace
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos permitem atingir os objectivos definidos, centrando-se em temas fundamentais
para a análise e compreensão, a nível organizacional, do impacto que as recentes transformações sociais têm
no mundo do trabalho e nas suas representações. Esta unidade curricular dedica-se aos fundamentos teóricos
dessas questões. Assim, depois de um módulo inicial centrado nas mudanças recentes no trabalho, o
programa prossegue com o estudo das questões da justiça social, dos valores e da gestão da diversidade no
trabalho em contexto europeu. Ao longo do programa, um cuidado especial é posto para procurar assegurar
que as aprendizagens são apropriadas pelos estudantes enquanto ferramentas para a fundamentação,
definição, implementação e avaliação das intervenções do psicólogo no mundo organizacional, marcado pelas
novas formas de trabalho.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus allows the achievement of the objectives defined, focusing on key issues for analysis and
understanding, at the organizational level, of the impact that recent social changes have in the workplace and in
their representations. This unit is dedicated to the theoretical foundations of these issues. Thus, after an initial
module focused on recent changes at work, the program proceeds with the study of issues of social justice,
values and diversity management at work in the European context. Throughout the program, special care is put
to ensure that students learn and acquire tools for the rationale, definition, implementation and evaluation of the
psychologist’s interventions in the organizational world, guided by new forms of work.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo, apresentações orais pelos alunos, discussão orientada, relatórios, estudos de caso, análise
de documentos.
Avaliação
1. Avaliação na modalidade “avaliação contínua”
1.1.“Provas de tipo A”
1.1.1. Exame Final
1.2. “Provas de tipo B” (Trabalhos de revisão bibliográfica e trabalhos empíricos ou de campo) = 10 valores,
assim distribuídos:
1.2.1.Trabalho de grupo. Um tema apresentado nas sessões semanais: 30% (6val). Inclui apresentação de um
resumo individual dos outros textos em debate (4 de 6).
1.2.2.Recensão individual de 5 páginas sobre o livro de Sennet (2007): 20% (4val)
2. Avaliação na modalidade “avaliação final”: exame escrito individual que engloba toda a matéria leccionada
(20 val)
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, oral presentations by students, guided discussion, reports, case studies, documents analysis.
Assessment
1. "Continuous assessment"
1.1. "Type A examination"
1.1.1. Final Exam
1.2. " Type B examination " (Literature review and empirical or field studies) = 10 marks, as follows:
1.2.1. Group work. One theme presented in weekly sessions: 30% (6 marks). Includes presentation of an
individual summary of the other texts under discussion (4 out of 6).
1.2.2. Individual review - 5 pages on Sennett’s book (2007): 20% (4 marks)
2. "Final assessment": individual written exam that covers all unit’s contents (20 marks)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias e recursos didácticos usados têm em conta: 1) as características de formação teórico-prática
que são específicas desta unidade curricular, 2) a sua articulação com os objectivos da área de especialização
em que se insere; 3) o nível de ensino em que se encontra. Assim sendo, o método expositivo é pouco utilizado
(apenas 3 aulas são de exposição teórica) e assumem grande importância os “métodos activos” assentes em
instrumentos didácticos que privilegiam fortemente o trabalho do aluno. Procura-se que os resultados de
aprendizagem sejam obtidos por diferentes vias (que têm tradução também na diversidade de métodos de
avaliação), designadamente apresentações de trabalhos pelos alunos, debates na aula a partir de leituras
prévias, análise crítica de textos teóricos, estudo de documentos oficiais e ilustrações com base em estudos de
caso.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies and teaching resources used, take into particular consideration: 1) the theoretical and
practical training characteristics that are specific to this unit, 2) its articulation with the objectives of the
specialization area to which it belongs, 3) the level of education which it is part of. Thus, the lectures are rarely
used (only three classes are lectures) and the "active methods" are very important, based on educational tools
that focus on the student's work. It is expected that learning outcomes are achieved by different ways (which
have also translation in the diversity of assessment methods), namely through presentations by students,
debates in class after previous readings, critical analysis of texts, analysis of official documents and
illustrations based on case studies.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Denissen, A. (2010). The right tools for the job: constructing gender meanings and identities in the maledominated building trades. Human Relations, 63(7), 1051-1069.
European Commission (2007). European handbook on equality data. Luxembourg: Office for Official Publications
of the European Communities.
Holman, D., Wall, T. D., Clegg, C. W., Sparrow, P., & Howard, A. (Eds.) (2005). The essentials of new workplace. A
guide to the human impact of modern working practices. Chichester: John Wiley.
Sennet, R. (2007). A corrosão do carácter: as consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Lisboa:
Terramar.
Stone, R. J. (2002). Human resource management (4th ed.). Sidney: John Wiley& Sons.
Valentim, J. P., &Helkama, K. (2011). Justiça social: pressupostos e temas organizacionais (pp. 321-352). In A.
D. Gomes (Ed.), Psicologia das organizações, do trabalho e dos recursos humanos. Coimbra: Imprensa da
Universidade de Coimbra.

Mapa IX - 4ºPsiOrgTrab - Fundamentos de Psicologia dos Recursos Humanos/
FundamentalsHumanResourcesPsychology
6.2.1.1. Unidade curricular:
4ºPsiOrgTrab - Fundamentos de Psicologia dos Recursos Humanos/
FundamentalsHumanResourcesPsychology
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Leonor Maria Gonçalves Pacheco Pais Andrade Cardoso - 19h 45m (T) 19h 45m (PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
---6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A. Objectivos
Esta unidade curricular é dedicada à aprendizagem de teorias explicativas e competências de diagnóstico,
relacionadas com a Psicologia dos Recursos Humanos. Oferece conhecimento sobre conceitos psicológicos e
teorias sobre carreiras profissionais e relações de trabalho, bem como uma visão geral sobre os métodos de
avaliação individual.
B. Competências
1. Competências básicas:
-Auto-gestão;
- Gestão da informação;
- Comunicação;
- Trabalho em equipa.
2. Objectivos/Competências profissionais:
- Análise de necessidades;
- Avaliação individual, grupal e organizacional;
- Avaliação situacional.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
A. Objectives
This curricular unit is devoted to the learning of explanatory theories and diagnostic skills, related to Personnel
Psychology. Offers knowledge about psychological concepts and theories concerning work careers and
employment relationships as well as an overview of methods for individual assessment.
B. Competencies
1. Basic Competences:
- Auto-management;
- Information management;
- Communication;
- Teamwork.
2. Objectives/Professional Competences:
- Needs analysis;
- Individual, group and organizational assessment;
- Situational assessment.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Evolução histórica da função de gestão de recursos humanos
- A função de gestão de recursos humanos nas organizações
- Gestão de recursos humanos e estratégia organizacional
- Qualidade de vida no trabalho e compromisso organizacional
- Gestão do conhecimento e de competências nas organizações
- Carreira: seu planeamento e desenvolvimento (perspectiva individual e organizacional)
- Relações com os colaboradores e contrato psicológico
6.2.1.5. Syllabus:
- Historical evolution of the role human resources management
- The role of human resources management in organizations
- Management of human resources and organizational strategy
- Quality of life at work and organizational commitment
- Management of knowledge and skills in organizations
- Career: planning and development (individual and organizational perspective)
- Relations with the employees and the psychological contract
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A concretização dos objectivos desta unidade curricular conduz os estudantes a um processo de
aprendizagem de modelos teóricos e competências de diagnóstico no contexto da Psicologia dos Recursos
Humanos. Os modelos teóricos e as competências de diagnóstico em questão relacionam-se, sobretudo, com
conceitos psicológicos e teorias sobre o desenvolvimento de carreiras, com as relações dos colaboradores
com as organizações, bem como com métodos de avaliação individual. É deste modo que os objectivos se
articulam, intimamente, com os conteúdos a leccionar.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The achievement of the objectives of this curricular unit leads students to a learning process of theoretical
models and diagnostic skills in the context of the Psychology of Human Resources. The theoretical models and
the diagnostic skills in question are related, mainly, with psychological concepts and theories of career
development, with the relations of employees' with the organizations, as well as methods of individual
assessment. This is how the objectives are closely linked with the content to be taught.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Utilizar-se-ão métodos de ensino centrados nos discentes e que exigem de todos uma atitude de envolvimento
e participação. Terão lugar trabalhos individuais e de grupo, sessões de role playing, apresentações em sala,
discussões e reflexões em pequenos e grandes grupos. Recorrer-se-á a meios audio-scripto-visuais na
dinamização das sessões.
Avaliação:
Envolve uma componente individual e uma componente grupal.
Componente Individual – 50%
- Resposta a questões de desenvolvimento sobre tópicos do programa
Componente Grupal – 50%
Engloba a realização de um trabalho de grupo sobre um dos temas do programa da unidade, composto por duas
partes: uma escrita com um peso de 25%, e uma de dinamização da aula com apresentação e exploração da
temática abordada no trabalho, sendo que nesta parte a forma tem um peso de 10% e o conteúdo de 15%,
perfazendo os 25% restantes.
Exame Final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In line with the objectives of this unit and the system of continuous evaluation, this unit will focus on students
and will require great involvement and participation from students and professors. Thus, students will carry out
individual and group assignments, role-paying activities, classroom presentations, discussions and reflections
in small and large groups. Audiovisual support will be used.
Assessment:
Evaluation has an individual component and a group component.
Individual component - 50%
- Responding to one or two questions on any topic of the syllabus
Group Component - 50%
Writing a group assignment on one of the themes of the syllabus. This assignment consists of two parts: a
written part (25%), in which the content corresponds to 20% and the form to 5%. It may not exceed 12 pages
(excluding references and attachments) and must comply with the APA regulations. Students must make an
oral presentation, in which the form represents 10% and the content 15%.
Final Exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tal como foi já referido no ponto s., as metodologias adoptadas nesta unidade curricular articulam-se com os
objectivos para ela previstos (no contexto deste mestrado) e com as competências nela a desenvolver
pelos/nos estudantes. Assim sendo, os objectivos são alcançados e as competências são desenvolvidas por
recurso a metodologias de trabalho individual e em grupo, utilizando-se a comunicação verbal oral e escrita, e
recorrendo-se a meios audio-scripto-visuais, procurando gerar e gerir adequadamente quer a informação quer
o conhecimento sobre os conteúdos da disciplina, procurando fazê-lo em permanente interacção com a actual
realidade social e organizacional.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As already mentioned in section s., the methodologies adopted in this unit are linked to the objectives set for it
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(in the context of this master course) and with the skills to be developed by/in students. Therefore, the
objectives are achieved and the skills are developed through the use of individual and group work methods,
using oral and written verbal communication, and making use of different source of media, seeking to create
and properly manage both information and knowledge about the unit’s content, trying to do it in constant
interaction with the current social and organizational reality.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Boxall, P., Purcell, J. & Wright, P. (2008). The Oxford Handbook of Human Resource Management (chapters 18).
Oxford: Oxford University Press.
Gracia, F.J., Martínez-Tur, V. y Peiró, J.M. (2001). Tendencias y controversias en el futuro de la gestión y del
desarrollo de los recursos humanos. En E. Agulló y A. Obejero (Coord.), Trabajo, individuo y sociedad.
Perspectivas psicosociológicas sobre el futuro del trabajo. Madrid: Pirámide.
Millward, L.J. & Brewerton, P.M. (2000). Psychological Contracts: Employee Relations for the Twenty-first
Century? In C. Cooper & I. Robertson (eds.) Int. Review of Industrial and Organisational Psychology (1-62)
Chichester, U.K.: John Wiley.
Noe, R., Hollenbeck,J., Gerhart,B., & Wright, P.(2004) Fundamentals of human resource management. Boston:
McGrawHill.

Mapa IX - 4º PsiOrgTrab-Investig. e Análise Multivariada em Psicolog.dasOrganizações,doTRH
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º PsiOrgTrab-Investig. e Análise Multivariada em Psicolog.dasOrganizações,doTRH
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Adelino Duarte Gomes - 57h 30m - 19h 45m (T) 19h 45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivo: ampliar e aperfeiçoar as competências para investigar no domínio da PTORH, dotando os alunos de
conhecimentos, revendo e introduzindo novos conceitos e técnicas que facilitem a investigação e a prática da
análise de dados neste campo.
Competências:
• Compreender e reconhecer as especificidades da investigação em PTORH e os tipos de investigação mais
utilizados;
• Escolher entre diferentes estratégias, de acordo com os objectivos de investigação;
• Desenhar uma estratégia de investigação, reconhecendo as etapas que deve contemplar;
• Utilizar a linguagem estatística de forma clara e correcta;
• Compreender a análise de dados na leitura de artigos científicos;
• Compreender os conceitos básicos, os modelos, os pressupostos, as vantagens e as limitações das técnicas
de análise multivariada de dados;
• Utilizar ferramentas informáticas de referência na análise de dados com as técnicas abordadas;
• Interpretar os resultados obtidos com a aplicação dessas técnicas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Main aim: to expand and improve skills to carry out research in the field of Work, Organisational and Personnel
Psychology (PTORH), providing students with more knowledge, reviewing and introducing new concepts and
techniques that will boost research development and data analysis.
Competencies
• To understand and recognize the specificities of research in PTORH and the most commonly used types of
research in the field;
• To choose between different strategies, according to the research objectives and questions;
• To define and design a research strategy, recognizing the steps that it should take;
• To use the statistical language clearly and correctly;
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• To understand data analysis when reading scientific articles;
• To understand the basic concepts, models, assumptions, advantages and limitations of multivariate data
analysis;
• To use reference tools to analyze data with the techniques discussed in class;
• To interpret the results obtained with the application of these techniques.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Introdução aos processos de investigação em PTORH: Planeamento, recolha de dados e interpretação de
resultados.
2.Introdução à análise multivariada no âmbito da PTORH: Conceitos,Tipos de métodos, Modelo Linear
Generalizado, métodos frequentemente utilizados em PTORH.
3.Análise multivariada da variância. Pressupostos e aplicações.
4.Regressão linear múltipla. Modelo e pressupostos.Ajustamento do modelo linear. Regressão passo a passo e
multinível. Interacção. Aplicações com o PASW.
5.Análise factorial exploratória. Modelo e pressupostos. Extracção de factores. Rotação. Scores de factores.
Aplicações com o SPSS.
6. Análise factorial confirmatória. Modelo e pressupostos. Especificação. Identificação. Estimação. Avaliação
da adequação do modelo. Aplicações com AMOS. Modelos de equações estruturais. Análise de regressão e
análise de trajectórias (Path-analysis). Modelos com variáveis observadas e latentes. Especificação do modelo.
Avaliação da adequação do modelo. Aplicações com AMOS.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to the processes of research in PTORH: Planning, gathering data and interpreting results.
2. Introduction to multivariate analysis in PTORH: Concepts, Types of methods, Generalized Linear Model,
methods often used in PTORH.
3. Multiple linear regression. Model and assumptions. Adjustment of the linear model. Stepwise and multilevel
regression. Interaction. PASW applications.
3. Multivariate analysis of variance: assumptions and applications.
4. Exploratory factor analysis. Model and assumptions. Extraction of factors. Rotation. Scores of factors. SPSS
applications.
5. Confirmatory factor analysis. Model and assumptions. Specification. Identification. Estimation. Assessment
of the adequacy of the model. Applications with AMOS. Structural equation models. Regression analysis and
path-analysis. Models with observed and latent variables. Model specification. Assessment of the adequacy of
the model. Applications with AMOS.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tendo em vista os objectivos traçados, esta unidade curricular enfatiza a aprendizagem da análise multivariada
e visa proporcionar conhecimentos e situações formativas relativas a investigação e análise estatística,
facilitando a
explicação e avaliação do comportamento humano.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This teaching unit offers knowledge and skills about research design and statistics that help to explain and
evaluate human behavior in work, organizational, and personnel fields. It emphasizes the learning of multivariate
statistical procedures.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição de conteúdos com aplicação prática de casos em SPSS.
Orientando-se pelo princípio de “aprender-fazendo”, esta unidade curricular privilegia aulas teórico-práticas:
utilizar-se-ão estratégias e actividades diversificadas, com recurso a exposição magistral, exposição dialogada,
trabalho de grupo e discussão, resolução de problemas e análise de dados (fazendo uso de softwares
estatísticos) e análise crítica de aplicações das diferentes técnicas abordadas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Guided by the principle of "learning by doing", this unit focuses on theoretical and practical classes: diversified
strategies and activities will be developed, lectures, lectures which include dialogue, group work and
discussion, problem-solving and data analysis (using statistical software) and critical analysis of applications of
the different techniques studied in class.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A aquisição de conhecimentos e competências sobre investigação e análise estatística apoia-se em exercícios
orientados, trabalho individual e de grupo (resolução de problemas), apresentações orais, em ligação com o
acompanhamento que os tutores proporcionam aos estudantes.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to facilitate the acquisition of knowledge and skills about research design and statistics that help to
explain and evaluate human behavior in work, organizational, and personnel fields, this teaching unit is
supported by oral presentations, guided exercises, individual and group exercises (problem-solving), individual
and group tutorship
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Brown, T. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. NY : The Guilford Press.
Byrne, B. (2010). Structural equation modeling with Amos: Basic concepts, applications and programming (2nd
ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3th ed.). London: Sage Publications
Hair, J., Black, W., Babin, B., Anderson, R. & Tatham, R. (2006). Multivariate data analysis (6th ed.). New Jersey:
Pearson Prentice Hall.
Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed.). New York: TheGuilford
Press.
Landy, F., & Conte, J (2010). Work in the 21 st Century – An Introduction to Industrial and Organizational
Psychology (3rd ed.). John Wiley & Sons.
Robson, C. (2002). Real world research (2nd ed.). Oxford: Blackwell.
Tabachnick, B., & Fidell, L. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Mapa IX - 4º PsiOrgTrab -Psicologia das Organizações e Comportamento Organizacional: Perspectivas Teóricas
6.2.1.1. Unidade curricular:
4º PsiOrgTrab -Psicologia das Organizações e Comportamento Organizacional: Perspectivas Teóricas
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Adelino Duarte Gomes - 19h 45m (T)19h 45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
---6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo fundamental desta unidade curricular é conhecer as etapas fundamentais da evolução do
pensamento organizacional e desenvolver capacidades de análise do comportamento organizacional.
No final desta unidade curricular os estudantes deverão ser capazes de compreender e analisar criticamente: a
relevância do papel que as diferentes teorias da organização desempenham na explicitação e compreensão do
seu comportamento; o contexto de emergência das teorias da organização; as teorias de referência e os
autores consagrados no seio da literatura da especialidade; o aparecimento de novas formas de organização,
suas especificidades e implicações; as novas tendências e perspectivas no âmbito do comportamento
organizacional.

Resultados de aprendizagem
Competências de análise em relação à literatura organizacional.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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The main goal of this curricular unit is to understand the basic stages of the evolution of organizational thinking
and to develop analysis skills of organizational behavior.
At the end of this curricular unit students should be able to understand and critically analyze: the relevance of
the role played by the different organization theories in explaining and understanding their behavior; the
emergence of organization theories; theories of reference and the authors recognized within the literature of the
specialty; the emergence of new forms of organization, its characteristics and implications; new trends and
perspectives in the context of organizational behavior.
Learning Outcomes
Analytical skills regarding organizational literature.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Psicologia das Organizações: breve síntese histórica; perspectivas, paradigmas e metáforas fundadoras.
O papel das teorias na análise das organizações.
Antecedentes e principais influências na teoria das Organizações.
As Abordagens clássicas da Organização.
A Organização Científica do Trabalho.
O Modelo Burocrático.
A Escola das Relações Humanas.
A Abordagem Sistémica das Organizações e o Modelo Sociotécnico.
A Perspectiva cultural das Organizações.
A Abordagem Política das Organizações.
Tendências e Perspectivas futuras em Comportamento Organizacional

6.2.1.5. Syllabus:
Organizational Psychology: a brief historical overview; founder perspectives, paradigms and metaphors
The role of theories in organizational analysis.
Background and main influences on the theory of organizations.
The classical approaches of the Organization.
The Scientific Organization of Labour.
The Bureaucratic Model.
The School of Human Relations.
The Systemic Approach of Organizations and the Sociotechnical Model.
The Cultural perspective of Organizations.
The Political Approach of Organizations.
Trends and Future Perspectives in Organizational Behaviour

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tendo em conta os objectivos enunciados para esta Unidade Curricular, a literatura da especialidade é
apresentada em aula e a sua análise crítica estimulada.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the goals set for this curricular unit, the specialty literature is presented in class and its critical
analysis is encouraged.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas, discussões em grupo, revisão da literatura científica, elaboração de trabalhos sobre tópicos
específicos indicados pelo docente.
Método de Avaliação
A avaliação tem uma componente contínua e uma final.
Realização de um trabalho de grupo (50%).
Realização de um exame final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, group discussions, literature review, preparation of papers on specific topics indicated by the teacher.
Assessment Method
The assessment includes a continuous and a final component.
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Development of a group work (50%).
Final exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A presente Unidade Curricular promove a reflexão crítica e incentiva a articulação de conceitos e perspectivas
teóricas. Assim, todas as aulas e trabalhos propostos visam proporcionar quadros teóricos de referência que
permitam o conhecimento da literatura da especialidade e que facilitem a reflexão e a análise crítica.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit promotes critical thinking and encourages the articulation of concepts and theoretical
perspectives. Thus, all classes and works proposed are designed to provide theoretical frameworks that allow
students understanding of specialty literature and to facilitate reflection and critical analysis.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Aamodt,M. G.(2009).Industrial/Organizational Psychology:An Applied Approach (6th ed.).Belmont,
CA:Wadsworth/Thomson Learning
Bowditch, J. L., & Buono, A. F.(2007).A Primer on Organizational Behavior (7th ed.).New York:Wiley
Furnham, A. (2005).The Psychology of Behaviour at Work. Hove East Sussex,Psychology Press
Gomes,A. D. (2000).Cultura organizacional:Comunicação e identidade.Quarteto Editora
Gomes,A. D.(Coord.) (2011).Psicologia das Organizações, do Trabalho e dos Recursos Humanos. Coimbra, IUC
Hatch, M. J. & Cunliffe, A. L.(2006)Organization Theory:Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives.Oxford
University Press
Riggio, R. E. (2008).Introduction to Industrial/Organizational Psychology (5th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice
Hall
Üsdiken, B. & Leblebici, H. (2001)Organization Theory. In N.Anderson, D.S. Ones, H.K. Sinangil & C. Viswesvaran
(eds.) Handbook of Industrial, Work and Organizational Psychology Volume2: Organizational
Psychology(pp.332-345). London:Sage

Mapa IX - Intervenção nas Organizações: Mudança e Desenvolvimento Organizacional
6.2.1.1. Unidade curricular:
Intervenção nas Organizações: Mudança e Desenvolvimento Organizacional
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carla Maria Santos de Carvalho - 19h45m (T) 19h 45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC tem por objetivos o ensino/a aprendizagem de teorias de mudança organizacional e o desenvolvimento
de competências de intervenção no trabalho. Pretende-se ensinar/proporcionar conhecimentos respeitantes à
intervenção no campo da Psicologia Organizacional, bem como uma visão global e abrangente das várias
teorias/modelos/perspetivas de intervenção relativamente ao desenho, funcionamento e mudança das
organizações.
Resultados de aprendizagem
• Identificar os diferentes tipos de mudança organizacional.
• Identificar diferentes variáveis-determinante do processo de mudança nas organizações e discutir o seu
impacto naquele processo.
• Indicar agentes e alvos de mudança possíveis.
• Indicar fatores associados com a resistência à mudança.
• Reconhecer, explicar e discutir criticamente abordagens, métodos e técnicas relativos à mudança e
desenvolvimento organizacional.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The unit is devoted to the learning of technological theories and intervention skills, in the field of Organizational
Psychology. Offers know-how concerning interventions in the field of organizational psychology as well as an
overview of approaches for intervention related to the design, functioning, and change of organizations.
Main objectives:
- To identify the different types of organizational change.
- To identify the different variables that determine the process of change in organizations and discuss their
impact on that process.
- To indicate factors associated with resistance to change.
- To recognize, explain and critically discuss approaches, methods and techniques related to organizational
change and development.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Mudança Organizacional: evolução do conceito; tipos de mudança, abordagens/perspectivas/modelos sobre
a Mudança; forças/factores, agentes e alvos da mudança organizacional; variáveis que constituem forças
impulsoras para a mudança e forças de resistência à mudança.
2. Mudança e Desenvolvimento Organizacional (DO): origens, definições, valores, pressupostos e
características do Desenvolvimento Organizacional.
3. A gestão do processo de Mudança e Desenvolvimento Organizacional: principais abordagens, métodos e
técnicas/estratégias de gestão da mudança e de intervenção organizacional, em contextos de mudança.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Organizational Change: concept evolution, types of change, approaches / perspectives / models on change;
forces/factors, agents and targets of organizational change; variables that are driving forces for change and
forces resisting change.
1. Change and Organizational Development: origins, definitions, values, assumptions and characteristics of
organizational development.
3. Management of Change process and Organizational Development: key approaches, methods and techniques
/ strategies for managing change and organizational intervention in changing contexts.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos desta unidade curricular, versando sobre o planeamento e a gestão de processos
de mudança organizacional, têm por objectivo contribuir para o adequado desenvolvimento de competências (a
vários níveis) nos estudantes que lhes permitam: identificar cenários de mudança e respectivas necessidades,
planear uma intervenção organizacional em contexto de mudança, escolher abordagens/perspectivas/modelos,
métodos/técnicas e instrumentos de intervenção a este nível, bem como saber gerir a mudança organizacional,
tendo em vista o desenvolvimento das pessoas e das organizações, numa lógica de melhoria contínua. Os
casos analisados e as situações simuladas pretendem dotar os estudantes de competências de análise,
planeamento e gestão de processos de mudança, tendo em conta as variáveis pró e contra a mudança
(resistência à mudança).
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents of this unit, reflecting on the planning and management of organizational change processes, aim to
contribute to the development of appropriate skills (at various levels) in students enabling them to: identify
change scenarios and their needs, planning an intervention in the context of organizational change, choosing
approaches / perspectives / models, methods / techniques and intervention instruments at this level, as well as
to know how to manage organizational change, aiming the development of people and organizations, within a
logic of continuous improvement. The cases analyzed and the simulations intend to provide students with
analytical skills, skills for planning and management of change processes, taking into consideration the factors
for and against change (resistance to change).
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Em articulação com os objectivos definidos para esta disciplina e com o sistema de avaliação em curso,
utilizar-se-ão métodos de ensino centrados nos discentes e que exigem de todos uma atitude de grande
envolvimento e participação. Assim, terão lugar trabalhos individuais e de grupo, sessões de role-paying,
apresentações em sala de aula, discussões orientadas e reflexões em pequenos e grandes grupos. Recorrerse-á a meios áudio-scripto-visuais na dinamização das sessões. Far-se-á, ainda, uma visita de estudo que visa
uma maior aproximação à intervenção e mudança nas organizações em questões relacionadas com as
temáticas estudadas.
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Avaliação: A avaliação nesta Unidade Curricular é de natureza contínua e terá em conta a participação nas
sessões e a qualidade de um trabalho realizado em grupo: Trabalho de grupo com apresentação e discussão
em aula (50%); Exame Final Individual (Análise de um caso sobre Mudança Organizacional) – 50%.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In line with the objectives defined for this unit and for the pedagogic guidelines, teaching methods will focus on
students, requiring engagement and participation from everyone. Therefore, there will be individual and group
assignments, role-playing, classroom presentations, discussions and reflections in small and large groups.
Audio-visual materials will also be used in class. There will be a fieldtrip, which aims to get students closer to
actual intervention actions in organizations regarding issues related to the topics studied in class.
Assessment
Continuous assessment that takes into account participation in class and the quality of group assignments:
Individual assignment with presentation and discussion in class - 50%; Final exam (Analysis of a case on
Organizational Change) - 50%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias e recursos didácticos usados têm em conta: 1) as características de formação teórico-prática
que são específicas desta unidade curricular, 2) a sua articulação com os objectivos da área de especialização
em que se insere; 3) o nível de ensino em que se encontra. Assim sendo, o método expositivo é pouco utilizado
e assumem grande importância os “métodos activos” assentes em instrumentos didácticos que privilegiam
fortemente o trabalho do aluno. Procura-se que os resultados de aprendizagem sejam obtidos por diferentes
vias (que têm tradução também na diversidade de métodos de avaliação), designadamente, apresentações de
trabalhos pelos alunos, debates na aula a partir de leituras prévias, análise crítica de textos teóricos, estudo de
documentos oficiais e ilustrações com base em estudos de caso. Assim, os métodos de ensino utilizados nesta
UC pretendem dotar os estudantes de competências e de conhecimentos que lhes permitam, futuramente:
identificar cenários que requerem mudança nas organizações (aos diferentes níveis de análise – individual,
grupal e organizacional); escolher abordagens e métodos de planificação da mudança organizacional, tendo em
conta a especificidade do sistema organizacional em análise; estruturar projectos de intervenção ao nível da
mudança organizacional, implementar e gerir tais projectos, de forma a contribuir para uma melhor gestão dos
recursos humanos e dos recursos organizacionais, contribuindo para o desenvolvimento organizacional
contínuo.
O recurso a metodologias centradas no desenvolvimento de competências de acção e que, simultaneamente,
apelam à reflexão crítica e à análise partilhada da vivência proporcionada pelos
trabalhos/exercícios/simulações, realizados através de grelhas conceptuais sólidas, visa potenciar a
capacidade dos estudantes para adoptarem uma atitude de “cientista-prático”, tão requerida no mundo
profissional em que hoje vivemos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies and teaching resources used consider: 1) the characteristics of theoretical and practical
training that are specific to this unit, 2) its connection with the objectives of the specialization area to which it
belongs, 3) the level of education which it is part of. Thus, lectures are rarely used and it is very important to
have "active methods" based on educational tools that strongly focus on student work. It is aimed that learning
outcomes are achieved by different ways (which have translation in the diversity of assessment methods), in
particular, presentations by students, class discussions from previous readings, critical analysis of texts, study
of official documents and illustrations based on case studies.
Therefore, the teaching methods used in this unit aim to provide students with skills and knowledge that enable
them, in the future: to identify scenarios that require change in organizations (at different levels of analysis individual, group and organizational); choosing approaches and planning methods of organizational change, also
considering the specificity of the organizational analysis, structuring projects of intervention in terms of
organizational change, implementing and managing such projects, thereby contributing to a better management
of human resources and organizational resources, seeking an ongoing organizational development.
The use of methodologies focused on developing action skills, which simultaneously call for critical reflection
and analysis of the experience resulting from work/exercises/simulations performed using conceptually solid
grids, aims to enhance the ability of students to adopt an attitude of "practical scientist", which is so required in
the professional world we live in today.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
French, W. & Bell, C. (1999). Organization Development: behavioural science interventions for organization
improvement. NJ: Prentice Hall
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Galpin, T. (2000). O Lado Humano da Mudança, Lisboa, Sílabo.
Holbeche, L. (2006). Understanding change: Theory, implementation and success. Elsevier.
Hughes, M. (2007). The tools and techniques of change management. Journal of Change Management, 7(1), 3749.
Kotter, J., & Schlesinger, L. (2008). Choosing strategies for change. Harvard Business Review, 86 (7/8), 130-139.
Kotter, P. (2007/1995). Leading change: Why transformational efforts fail. Harvard Business Review, 85(1), 93103.
Lee, H., & Lee, J-H. (2008). Time to change, time for change – Time as a catalyst for organizational change. Time
Society, 17(2/3).
Marshak, R. J. (2004). Morphing: The leading edge of organizational change in the twenty-first century.
Organization Development Journal, 22(3), 8-21.
Rodrigues, R. (1998). Organizações, Mudança e Capacidade de Gestão, Cascais: Princípia

Mapa IX - Intervenção em Psicologia do Trabalho
6.2.1.1. Unidade curricular:
Intervenção em Psicologia do Trabalho
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carla Maria Santos de Carvalho - 19h 45m (T) 19h 45m (PL) 18h (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
---6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final do semestre com esta disciplina é esperado que os alunos consigam:
Compreender a importância da análise do trabalho em contexto organizacional;
Analisar as funções e as dimensões da tarefa relevantes para o bem-estar do ocupante e da viabilidade da
organização;
Identificar os alvos de mudança tendo em vista o bem-estar do ocupante e da viabilidade da organização;
Planear estratégias para a mudança nas funções e nas tarefas relevantes para o bem-estar do ocupante e da
viabilidade da organização;
Iniciar a implementação destas mudanças;
Controlar e avaliar criticamente o impacto de tais mudanças.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the semester it is expected that students are able:
- To understand the importance of job analysis in organizations;
- To analyze the functions and dimensions of the task which are relevant to the well-being of employees and
viability of the organization;
- To identify the targets of change bearing in mind the well-being of employees and the viability of the
organization;
- To plan strategies for change in the functions and tasks relevant to the well-being of employees and viability of
the organization;
- To start implementing these changes;
- To control and evaluate critically the impact of such changes.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Teorias psicológicas sobre design do trabalho (estudo da fadiga, características do trabalho e ergonomia
psicológica).
2. Programas de aplicação (Democracia industrial, humanização do trabalho, qualidade de vida no trabalho,
saúde e segurança e estudo do erro humano).
3. A noção multidimensional da performance no trabalho.
4. Design do trabalho e mudança tecnológica (tele-trabalho e interfaces homem-máquina).
5. Tempo no trabalho e design da tarefa
6. Trabalho individual e em equipa (design do trabalho e das tarefas em equipa).
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7. Riscos psicossociais e do trabalho: trabalho relacionado com o stresse, doenças e dependências (modelos
de prevenção do risco psicossocial, competências na intervenção ao nível do risco psicossocial).
8. O contexto das intervenções no trabalho: a relação custos-eficácia das intervenções no trabalho e os
processos de mudança organizacional relacionados com as intervenções no trabalho.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Psychological theories about the design of the job position (study of fatigue, characteristics of the job position
and psychological ergonomics).
2. Application programs (Industrial democracy, humanization of work, quality of life at the workplace, health and
safety and study of the human error).
3. The multidimensional notion of performance at work
4. Design of work and technological change (telework and human-machine interface).
5. Time at work and the design of the task..
6. Individual and team work (design of team work and of team tasks).
7. Psychosocial risks and risks at work: work-related stress, illness and addictions (models of prevention of
psychosocial risk, intervention skills in terms of psychosocial risks).
8. The context of interventions in the workplace: the cost-effectiveness relation regarding intervention actions at
the workplace and processes of organizational change related to intervention actions at the workplace.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Em congruência com os objectivos e a organização deste curso, os métodos de ensino utilizados visam
estimular a aprendizagem e a aquisição de competências dos alunos neste domínio, com o intuito de
sensibilizar os estudantes para a importância da análise, compreensão e gestão do comportamento das
pessoas em contexto de trabalho, tendo em vista um melhor desempenho e satisfação dos mesmos.
A aquisição e desenvolvimento das suas competências neste domínio de intervenção são promovidas e
apoiadas, presencialmente, e a evolução do seu trabalho é acompanhado em aula e supervisionado através de
horas de contacto.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In consistency with the objectives and organization of the unit, the teaching methods used aim to stimulate
learning and students’ skills in this scientific area, in order to raise students’ awareness to the importance of
analysis, understanding and management of people's behavior in work context in order to achieve a better
performance and satisfaction.
The acquisition and skills development in this area of intervention are promoted and supported, in person, and
the evolution of their work in class is accompanied and supervised by contact hours.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas com uma componente teórica (expositivas) e teórico-prática, análise e discussão de casos práticos,
visionamento de filmes em pequenos grupos, revisão da literatura científica, elaboração, apresentação e
debate de trabalhos sobre tópicos específicos indicado pela docente.
Avaliação
Trabalho de Grupo (50%)
Exame Final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical analysis and discussion of case studies. Watching films in small groups, scientific
literature review, preparation, presentation and discussion of papers on specific topics indicated by the teacher.
Assessment
Group work (50%)
Final Exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Em congruência com os objectivos e a organização desta unidade curricular, a metodologia de ensino adoptada
procura fomentar a aquisição e desenvolvimento de competências dos estudantes ao nível do saber-ser,
saber-estar e saber-fazer, tendo em vista o alcance dos objectivos enunciados.
Tal como foi já referido no ponto s., as metodologias adoptadas nesta unidade curricular articulam-se com os
objectivos para ela previstos (no contexto deste mestrado) e com as competências nela a desenvolver
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pelos/nos estudantes. Assim sendo, os objectivos são alcançados e as competências são desenvolvidas por
recurso a metodologias de trabalho individual e em grupo, utilizando-se a comunicação verbal oral e escrita, e
recorrendo-se a meios audio-scripto-visuais, procurando gerar e gerir adequadamente quer a informação quer
o conhecimento sobre os conteúdos da disciplina, procurando fazê-lo em permanente interacção com a actual
realidade social e organizacional.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Following the objectives and organization of this unit, the teaching methodology adopted seeks to promote the
acquisition and development of student skills regarding behavior, attitudes and practice in order to achieve the
objectives defined. As already mentioned in section s., the methodologies adopted in this unit are linked to the
objectives set for it (in the context of this master course) and with the skills to be developed by/in students.
Therefore, the objectives are achieved and the skills are developed through the use of individual and group work
methods, using oral and written verbal communication, and making use of different source of media, seeking to
create and properly manage both information and knowledge about the unit’s content, trying to do it in constant
interaction with the current social and organizational reality.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Axtell, C., Pepper, K., Clegg, C., Wall, T. & Gardner, P. (2001). Designing and evaluating new ways of working:
The application of some socio-technical tools. Human factors and ergonomics in manufacturing, 11: 1-18.
Leka, S. & Cox, T. (2010). Psychological Risk Management at the workplace Level. In S. Leka & J.Houdmont,
(Eds), Occupational Health Psychology (pp. 124-156). UK: Wiley-Blackwell.
Mathews, G., Davies, D., Westerman, S. & Stammers, R (2000). Human performance: Cognition, stress and
individual differences. Hove (UK): Psychology Press.
Oeij, P. & Wiezer, N. (2002). New work organization, working conditions and quality of work: Towards the flexible
firm? European Foundation for the improvement of living and working conditions.
Peiró, J. (1999). Valoración de riesgos psicosociales y estrategias de prevención: el modelo AMIGO como base
de la metodología Prevenla/Psicosocial. Revista de Psicología de Trabajo y de las Organizaciones, 15(2): 267314.

Mapa IX - Intervenção Psicológica no Desenvolvimento dos Recursos Humanos/
6.2.1.1. Unidade curricular:
Intervenção Psicológica no Desenvolvimento dos Recursos Humanos/
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Leonor Maria Gonçalves Pacheco Pais Andrade Cardoso - 19h 45m (T) 19h 45m (PL)18 (OT)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
----6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo geral da presente UC é dar a conhecer aos alunos os principais processos relacionados com o
Desenvolvimento de Recursos Humanos, enquanto quadro de referência conceptual e, também, de
intervenção, nomeadamente no âmbito da formação, do desenvolvimento de carreiras e dos sistemas de
recompensas.
Resultados de aprendizagem
Desenvolvimento das Competências dos alunos ao nível da análise e da intervenção no domínio do
Desenvolvimento de Recursos Humanos nomeadamente no que diz respeito à formação, desenvolvimento de
carreiras e sistemas de recompensas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course focuses on processes related to the Development of Human Resources, as a conceptual
framework.
The main focus of HRD is the development of a qualified task-force that will enable organizations and individuals
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to achieve their objectives and professional goals.
This unit includes areas such as training and development of employees and managers/supervisors, career
development, reward and benefits/incentives systems and also aspects related to the process of
separation/abandonment of the organization (retirement, termination, and outplacement).
Learning Outcomes
Competences in analyzing and taking action within the scope of the Development of Human Resources, namely
training, career development and reward systems.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A. O conceito de DRH e seus níveis de análise
B. Formação (Concepções a propósito da formação; a formação como sistema, os seus subsistemas e sua
articulação, a execução da formação e a problemática da transferência da formação)
C. A formação e desenvolvimento de quadros/chefias (Management Development)
D. Desenvolvimento de carreiras
E. Os sistemas de recompensas e benefícios
6.2.1.5. Syllabus:
A. The concept of HRD and its levels of analysis
B. Training (Conceptions concerning training, training as a system, its subsystems and their articulation, the
implementation of training and the issues related to the transfer of training)
C. The formation and development of staff /managers (Management Development)
D. Career development
E. The systems of rewards and benefits
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tendo em conta que o DRH envolve como áreas centrais a formação e o desenvolvimento de RH e
gestores/chefias, o desenvolvimento de carreiras,os sistemas de recompensas e benefícios/incentivos e
também aspectos relacionados com os processos de separação/abandono da organização
(aposentação,demissão e outplacement),serão estes os tópicos nucleares a trabalhar com os estudantes.
Integrando a UC o elenco de uma Área de Esp. em que a vertente de intervenção deve ser acentuada e
articulada com quadros conceptuais solidamente estabelecidos,os conteúdos abordados visam proporcionar
quadros teóricos de referência,bem como os fundamentos para o diagnóstico e a intervenção no domínio do
DRH. Considera-se,deste modo,relevante para atingir os objectivos desta UC a inclusão de conteúdos
orientados para o conhecimento e, também, para a aplicação de métodos,técnicas e instrumentos,tendo em
vista garantir a articulação entre competências ao nível do “saber” e aos níveis do “saber-ser” e “saber-fazer”.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering that HRD involves central areas such as training, HR and managers/leaders development, career
development, systems of rewards and benefits/incentives and also issues related to the processes of
separation / abandonment of the organization (retirement, dismissal and outplacement), these are the core
topics to work with students. This unit is integrated in a Specialization Area in which the intervention should be
emphasized and articulated with strongly defined conceptual frameworks, the contents covered aim to provide
theoretical frameworks, as well as the foundation for diagnosis and intervention in the field of HRD. Therefore,
so as to achieve the goals defined for this unit it is relevant to include contents related to knowledge, as well as
contents directed to the practice of methods, techniques and tools in order to ensure coordination between
knowledge, behavior and practice skills.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposições. Debates. Actividades individuais e em grupo (e.g., estudos de caso, análise/discussão de textos,
simulações, exercícios com base em questionários).
Avaliação
Realização de Trabalho: Elaboração/execução de Sessão de Formação (50%)
Exame Final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures. Debates. Individual and group activities (e.g, case studies, analysis / discussion of texts, simulations,
exercises based on questionnaires).
Assessment Method
Performance of assignment: Development/implementation of a Training Session (50%)
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Final Exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Em congruência com os objectivos e a organização do curso de Mestrado, as metodologias de ensino
adoptadas procuram estimular formas de aprendizagem capazes de habilitar os estudantes para desempenhos
profissionais assentes na reflexão e problematização contínuas. Procura-se gerar uma crescente autonomia da
acção por parte dos estudantes, bem como incentivá-los a desenvolver as suas competências de comunicação
oral e uma adequada postura profissional (a prossecução deste objectivo articula métodos de ensino e
avaliação, nomeadamente no que diz respeito à componente que inclui a concepção e realização de uma
sessão de formação).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Following the objectives and the organization of the Master, the teaching methodologies adopted seek to
encourage forms of learning that can enable students for their professional performance based on continuous
reflection and questioning. The aim is to generate students’ increasing autonomy of action, as well as to
encourage them to develop their oral communication skills and an appropriate professional attitude (the
achievement of this objective articulates teaching methods and evaluation, particularly with regard to the
development and design of a training session).
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Aguinis, H. & Kraiger, K. (2009). Benefits of training and development for individuals and teams, organizations,
and society. Annual Review of Psychology, 60, 451–74.
Baruch,Y.(2006).Career development in organizations and beyond: balancing traditional and contemporary
viewpoints, Human Resource Management Review, 16, 125-138.
Burke, L., & Hutchins, H.(2007). Training transfer: An integrative literature review. Human Resource
Development Review, 6, 263‐296.
Chen,C.(2003).Integrating perspectives in career development theory and practice.The Career Development
Quartely, 51(3), 203‐216.
Garavan,T.,McGuire, D., & O´Donnell, D.(2004).Exploring human resource development: A levels of analysis
approach.Human Resource Development Review,3(4),417‐441
Salas, E.&Cannon‐Bowers,J.A.(2001).The science of training:A decade of progress. Annual Review of
Psychology, 52, 471‐499.
Swanson,R.,&Holton III,E.F.(2009).Foundations of Human Resource Development, San Francisco: BerrettKoehler

Mapa IX - Técnicas de Intervenção e Avaliação Organizacional
6.2.1.1. Unidade curricular:
Técnicas de Intervenção e Avaliação Organizacional
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Teresa Manuela Marques Santos Dias Rebelo - 19h 45m (T) 19h45m (PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final desta unidade curricular os estudantes deverão:
Conhecer e saber utilizar técnicas e instrumentos de avaliação organizacional;
Possuir capacidades de diagnóstico e de avaliação no domínio das organizações;
Ter desenvolvido um conjunto de competências nucleares para a realização do Estágio e para o exercício das
funções de psicólogo nas organizações (quer como consultor externo quer como consultor interno).
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of this curricular unit students are able:To know how to use techniques and instruments of
organizational evaluation;
To know how to carry out a diagnosis and to intervene in organizations;
To develop a set of nuclear skills in order to complete the internship and to carry out the functions of an
organizational psychologist.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Contexto da Avaliação Organizacional
1.1. Clarificação conceptual e metodológica
1.2. Finalidades, focalizações e perspectivas
2. Intervenção no domínio do diagnóstico/avaliação Organizacional
2.1. Distinção e articulação entre investigação e intervenção
2.2. Requisitos científicos e metodológicos da avaliação
2.3. Modelos de avaliação e níveis de análise
2.4. Técnicas de recolha de informação
3. Diagnóstico/avaliação organizacional em vários domínios (e.g., satisfação no trabalho, qualidade)
6.2.1.5. Syllabus:
1. The Context of Organizational Assessment
1.1. Conceptual and methodological clarification
1.2. Objectives, focuses and perspectives
2. Intervention in the area of Organizational Assessment
2.1. Distinction and articulation between research and intervention
2.2. Scientific and methodological requirements of evaluation
2.3. Models of evaluation and levels of analysis
2.4. Data-gathering techniques
3. Organizational Diagnosis and Assessment in various domains (e.g., work satisfaction, quality).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos do programa visam proporcionar quadros teóricos de referência, bem como os fundamentos
metodológicos para os processos de diagnóstico e avaliação organizacional, tendo em vista cimentar
competências requeridas a este nível pelo psicólogo das organizações, quer no papel de consultor interno,
quer no papel de consultor externo.Assim, o programa, tendo por base o modelo cientista-prático, incide em
aspectos cruciais, como a definição das diferentes perspectivas sobre o papel do consultor organizacional, a
articulação entre investigação e intervenção, os requisitos metodológicos para a avaliação organizacional,
modelos de avaliação, níveis de análise, fontes e técnicas de recolha de informação, passando pelos dilemas
éticos, pela análise e descodificação do pedido de intervenção e pelo processo de devolução de resultados.O
tópico 3 do programa visa consolidar os conhecimentos desenvolvidos nos pontos anteriores do programa,
através da sua concretização a domínios específicos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents of the program are designed to provide theoretical frameworks and methodological foundations
for the process of organizational diagnosis and assessment, in order to strengthen skills required for the
psychologist of organizations, both in the role of internal consultant and in the role of external consultant. Thus
the program, based on a scientific and practical model, focuses on crucial aspects such as definition of the
different perspectives on the role of the organizational consultant, articulation between research and
intervention, the methodological requirements for organizational assessment, evaluation models, levels of
analysis, sources and techniques for gathering information, ethical dilemmas, analysis and decoding of the
intervention request and the process of returning results. The third topic of the program aims to consolidate the
knowledge gained in the previous items, through its embodiment in specific areas.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Trabalhos sobre textos; debates; análise de casos; exercícios práticos; simulações.
Opção A (avaliação contínua)
Realização de quatro trabalhos, de carácter obrigatório, ao longo do semestre (peso para a nota final: 25%
cada) Exigida a presença aulas (75% no mínimo).
Opção B (avaliação não contínua)
Exame Final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Presentation and discussion of texts, case studies; practical exercises, role-playing.
Type A (continuous evaluation)
Four individual compulsory assignments during the semester (25% each). Compulsory class attendance (75%).
Type B (non-continuous evaluation)
Final Exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O recurso a metodologias de ensino centradas no desenvolvimento de competências de acção e que,
simultaneamente, apelam à reflexão crítica e à análise partilhada da vivência proporcionada pelos
trabalhos/exercícios realizados nas aulas, através de grelhas conceptuais sólidas, visa potenciar a capacidade
dos estudantes para adoptarem uma atitude de “cientista-prático”, e vivenciarem, ainda que através de
exercícios simulados, o papel de consultor (interno ou externo à organização), legitimado por uma sólida base
de conhecimento científico e metodológico, tão requerida no mundo profissional em que hoje vivemos. Com
esta metodologia, é esperado a concretização dos objectivos estipulados para a Unidade Curricular e
explicitados no ponto “p”.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of methodologies focused on developing action skills, that simultaneously call for a shared critical
reflection and analysis provided by the experience of work/exercises, carried out through conceptually solid
charts, aims to enhance the ability of students to adopt a "practical scientist" attitude, and to experience, even if
through simulations, the role of a consultant (internal or external), supported by a solid scientific and
methodological knowledge foundation, strongly requested in the professional world that we live in today. Using
this methodology it is expected to achieve the targets set for this Unit and explained in section "p".
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Brewerton,P., &Millward,L. (2001). Organizational Research Methods: A guide for students and researchers.
London: Sage.
Fields,D. (2002). Taking the measure of work – A guide to validated scales for organizational research and
diagnosis. Thousand Oaks: Sage.
Foddy, W. (1996). Como perguntar: Teoria e prática da construção de perguntas em entrevistas e questionários.
Oeiras: Celta.
Harrison, M. (2005). Diagnosing organizations: Methods, models and processes (3rd Ed.). Thousand Oaks: Sage.
Levinson, H. (2002). Organizational assessment. A step-by-step guide to effective consulting. Washington, D.C.:
APA.
Morgan, D. (Ed.) (1993). Successful focus group: Advancing the State of the art. Newbury Park, CA: Sage.
Ordem dos Psicólogos Portugueses (2011). Código deontológico.
Robson, C. (2002) . Real world research (2nd Ed.). Oxford: Blackwell.
Schein, E (1999). Process consultation revisited. Building the helping relationship. Reading, MA: AddisonWesley.

Mapa IX - 5º - Estágio em Psicologia /Psychology Internship
6.2.1.1. Unidade curricular:
5º - Estágio em Psicologia /Psychology Internship
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Cristina C. S. Portocarrero Canavarro
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
ObjetivoGeral:
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a) Promover a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências subjacentes à prática
psicológica;
b) Proporcionar a articulação da teoria com a prática
c) Favorecer o desenvolvimento pessoal e profissional do estagiário.
Competênciastransversais:
a) Instrumentais (capacidades cognitivas, metodológicas, tecnológicas), referentes à organização do trabalho;
b) Interpessoais (capacidades individuais), relacionadas com a capacidade de interagir com os outros;
c) Sistémicas, remetem para capacidades e competências relacionadas com o sistema na sua totalidade e
estão associadas à compreensão, sensibilidade e conhecimento que permite ao indivíduo ver como as partes
se relacionam e se agrupam, e
d) Outras (nomeadamente, assiduidade, pontualidade, atitude de abertura, capacidade de adaptação à
mudança, empenho em aprender e aperfeiçoar-se continuamente).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Main objective:
a) Promote the knowledge acquisition and the development of expertise subjacent to the psychological practice;
b) Proportionate the articulation of theory with practice;
c) Favour the personal and professional development of the trainee.
Transversal expertise:
a) Instrumental (cognitive, methodological, technological capacities), referring to the work organization;
b) Interpersonal (individual capacities), related with the capacity of interacting with others;
c) Systemic, refer to the capacities and expertise related with the system in its totality and are associated with
the comprehension, sensitiveness and knowledge which allows the individual to see how the parts relate and
group themselves.
d) Others (namely, attendance, punctuality, opening attitude, capacity of adaptation to change, ongoing
commitment in learning and perfecting).
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos envolvem o exercício da Psicologia nas várias áreas de especialização do MI,
designadamente:
a)Psicologia Clínica e da Saúde - Subáreas de especialização:
- Intervenções Cognitivo-Comportamentais nas Perturbações Psicológicas da Saúde;
- Psicogerontologia Clínica
- Psicologia Forense
- Psicopatologia e Psicoterapias Dinâmicas
- Sistémica, Saúde e Família
b) Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Aconselhamento
c) Psicologia das Organizações e do Trabalho

6.2.1.5. Syllabus:
The syllabus involve the Psychology practice in several specialization áreas of the MI, namely:
a)Clinical and Health Psychology – Specialization subareas:
- Cognitive and Behavioural interventions in Health Psychological Disturbances;
- Clinical Psycho gerontology
- Forensic Psychology
- Psychopathology and Dynamic Psychotherapies
- Systemic, Health and Family
b) Education, developmental and Counseling Psychology
c) Organizations and Work Psychology
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Não se aplica
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Non-applicable
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino privilegiadas no estágio são:
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- observação, treino e exercício autónomo da atividadeprofessional do psicólogo na Instituição de estágio;
- apresentação, discussão e reflexão de atividades específicas desenvolvidas no âmbito do estágio, a decorrer
em seminários e em reuniões de supervisão.
1.A avaliação do estagiário é da responsabilidade do supervisor da FPCE UC, ouvido o orientador da
instituição/serviço de acolhimento.
2. A avaliação do estagiário deve integrar as componentes referidas no documento de harmonização dos
estágios, em vigor na FPCE UC, e as componentes específicas estabelecidas por cada área/subárea de
especialização do MIP.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The privileged teaching methodologies in the internship are:
- observation, training and autonomous practice of the Psychologist’s Professional activity in the Intership
Institution;
- presentation, discussion and reflection upon the specific activities developed in the scope of the internship,
taking place in seminars and supervision meetings.
1. The trainee’s assessment is the FPCE UC supervisor’s responsibility, after hearing the monitor of the host
institution/service.
2. The trainee’s assessment should integrate the components mentioned in the internship harmonization
document, existing in the FPCE UC, and the specific components established by each area/subárea of the MIP
specialization
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tratando-se de estágios curriculares do MI em Psicologia, as metodologias utilizadas apoiam-se na
observação, treino e intervenção orientada/supervisionada no sentido de assegurar a aquisição das
competências que correspondem aos objetivos estabelecidos. Pretende-se que, através da observação, treino,
critica auto-reflexiva e avaliação, o estagiário desenvolva as competências necessárias para garantir a
aprendizagem ao longo da vida, num processo de autonomização pessoal e profissional.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Being MI curricular internships in Psychology, the methodologies used support themselves in the observation,
training and monitored/supervised intervention so as to assure the competences acquisition that corresponds
to the established objectives. It is intended that, through the observation, training, self-reflexive critic and selfevaluation, the trainee develops the competences necessary to assure the ongoing learning, in a process of
personal and professional autonomy.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Os estágios decorrem em várias instituições com as quais a FPCE UC estabeleceu protocolos de cooperação
(cf. listagem incluída)
- Supervisores/docentes da FPCE UC;
- Orientadores da instituição de acolhimento do estágio.
The internships take place in several institutions with which the FPCE UC has established cooperation protocols
(cf. included listing)
- Supervisors/ FPCE UC academic staff
- Monitors of the host internship institution

Mapa IX - 5º - Seminário/Dissertação de Mestrado Integrado I Master thesis
6.2.1.1. Unidade curricular:
5º - Seminário/Dissertação de Mestrado Integrado I Master thesis
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Cristina C. S. Portocarrero Canavarro
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não se aplica
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Does not apply
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Principal objetivo: compreensão do processo de investigação (inv) e capacidade de execução das tarefas
associadas. O aluno deverá desenvolver competências específicas de acordo com os diferentes tipos de
estudo realizado (quantitativo, qualitativo ou revisão) e com a temática da tese (fundamental ou aplicada) e
competências transversais, necessárias ao processo de inv.
Comp. específicas
a) Conceptualização das questões e hipóteses de inv;
b) Recolha de amostra (se aplicável);
c) Pesquisa em base de dados;
d)Revisão da literatura;
e)Preparação de bases de dados e execução de análises (estatísticas, de conteúdo/temáticas, sínteses de
revisão);
f)Escrita científica segundo as normas da APA.
Comp. transversais
g)Construção de uma perspectiva crítica sobre a construção do conhecimento científico;
h)Desenvolvimento de capacidade de “consumo” informado e crítico da inv;
i) Promoção de reflexão sobre a interdependência entre a prática psicológica e processo de inv (teses em áreas
aplicadas)
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Main goal: to promote an understanding of the research process, together with the capacity to carry out
research tasks. Students should develop two kinds of skills: specific skills according to the type of study they
will conduct (quantitative and qualitative study or review) and transversal skills associated with the whole of
the research process.
Specific skills
a) Conceptualization of research questions and hypotheses;
c) Sample collection (if applicable);
d) Database search;
e) Literature review;
f) Database setup and data analysis (statistical, content/thematic, and review synthesis);
g) Scientific writing according to APA style;
Transversal skills
h) Critical perspective taking on the scientific knowledge construction;
i) Ability to be informed and critical consumers of research outputs such as scientific articles and technical
reports;
j) Acknowledging the interdependent nature of the links between psychological practice and research (thesis in
applied areas).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1) Seminários introdutórios: a)Objetivos e normas das Teses MI; b)O processo de investigação; c)Etapas na
elaboração de um projeto; d)Pesquisa em base de dados; e)Normas da APA; g)Leitura crítica de um artigo
científico; h)Elementos da escrita científica;
2)Pesquisa bibliográfica para revisão do estado da arte;
3)Elaboração de um projeto de tese;
4)Recolha de amostra;
5)Seminários avançados:a)Estudos quantitativos (Análises univariadas, multivariadas e regressão);b)Estudos
qualitativos (Introdução à metodologia qualitativa e Análises de conteúdo e análises temáticas) c)Estudos de
revisão (Modelos de revisão da literatura e Como efetuar uma revisão sistemática)
6)Redação de tese e artigos científicos
Nota: As diferentes área/subáreas são autónomas na organização dos seminários. Os indicados correspondem
a uma indicação geral. Nas diferentes fases há acompanhamento tutorial, segundo as necessidades individuais
e, algumas vezes, o enquadramento em projectos de investigação financiados.
6.2.1.5. Syllabus:
1.Introductory Seminars: (a)Objectives and guidelines of Integrated MT; (b)The scientific research project;
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(c)Steps in the development of a research project; (d)Database literature search; (e)APA style; (g)How to
critically read a scientific paper; (h)Scientific writing.
2) State of the art literature review
3) Writing and defense of a thesis project
4) Sample collection
5. Advanced Seminars: (a)Quantitative studies (Univariate and multivariate analysis, and regression);
(b)Qualitative studies (Introduction to qualitative methodology and Content and thematic analysis); (c)Review
studies (Literature review approaches and How to perform a systematic review).
6. Writing the thesis and research papers
Note: The different areas/subareas are autonomous in the organization of seminars. Students will be provided
tutorial guidance throughout the different phases and in accordance with individual needs and, sometimes, they
are included in funded research projects.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conhecimento do processo de investigação e das suas diferentes etapas permitirão ao aluno ter uma
perspetiva geral sobre o processo de investigação e as competências necessárias à sua realização.
Segue-se a implementação faseada das tarefas de investigação, desde a pesquisa/revisão bibliográfica até a
redação da tese e/ou artigo(s) científico(s). Esta fase é tutorial, tendo o discente a oportunidade de aprender por
modelação, receber avaliação iterativa ao longo do processo, corrigindo e melhorando as suas estratégias e
técnicas de trabalho. Os conteúdos programáticos abordam também todas as competências transversais à
investigação científica (metodologia, desenho analítico e análise estatística), dotando o discente das
ferramentas necessárias à aplicação no seu contexto de estudo particular.
O acompanhamento tutorial permite criar um espaço de discussão científica, garantindo o desenvolvimento de
uma perspetiva crítica sobre a construção do conhecimento científico.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The knowledge of the research process and of its various steps will enable students to have an overview of the
research process and the skills necessary to achieve them.
The following is the phased implementation of the research tasks, from database research/literature review
until the final thesis and/or manuscript(s). This will be done with the guidance of a tutor, who will give the
students the opportunity to learn by modeling, and receive iterative assessment of their work throughout the
process to correct and improve their strategies and work techniques.
The syllabus also includes transversal skills necessary to scientific research (methodology, analytical design,
data analysis), providing the students with the necessary tools that they will have to apply to their specific
research context.
The tutoring promotes the creation of a space for discussion, ensuring the development of a critical approach to
the construction of scientific knowledge.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos de ensino:
a) Participação em seminários de investigação de grupo (para aquisição de competências e conteúdos
necessários à realização do projeto de investigação e da Tese de Mestrado Integrado)
b) Acompanhamento tutorial (ao longo de todo o processo de desenvolvimento e implementação do projeto de
investigação e Tese de Mestrado Integrado)
Métodos de avaliação:
(Processo: Projeto de tese; trabalho laboratorial ou de campo; trabalho de investigação)
Tese: Apresentação e defesa em provas públicas (de acordo com o Regulamento do MIP) da dissertação.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies:
a) Participation in research group seminars (for acquiring skills and contents required to the completion of the
research project and the Integrated Master Thesis)
b) Tutorial accompanying (throughout the process of development and implementation of the research project
and Integrated Master thesis)
Assessment methodologies
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(Process: thesis project; fieldwork or laboratory work; research work)
Thesis: public presentation and defense (in accordance with MIP Regulation) of the dissertation.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Para alcançar o principal objetivo desta unidade curricular (compreender o processo de investigação), bem
como desenvolver as competências propostas, são utilizadas diversas metodologias de ensino:
1) A participação em seminários de investigação permite ao aluno desenvolver competências fundamentais
para o desenvolvimento do projeto de investigação e para a realização da Tese de Mestrado Integrado. Estes
seminários estão organizados em diferentes sessões temáticas, permitindo a aquisição de conhecimentos e
competências específicos, tais como a pesquisa em base de dados, revisão da literatura, preparação de bases
de dados, execução de análise de dados e escrita científica de acordo com as normas da APA;
2) O acompanhamento tutorial possibilita a consolidação dos conhecimentos adquiridos nos seminários de
investigação e o desenvolvimento de uma perspectiva crítica sobre a construção do conhecimento científico.
Os diferentes métodos de avaliação contribuem também para o desenvolvimento de competências e para a
concretização dos objetivos da:
3) A elaboração do projeto de tese permite começar a desenvolver competências de pesquisa em base de
dados, revisão da literatura e conceptualização das questões e hipóteses de investigação;
4) (nos casos em que se aplica) Através do trabalho de campo, desenvolvem-se competências de
estabelecimento de contactos institucionais e de recolha de amostra, promovendo-se a reflexão acerca da
interdependência entre a prática clínica e o processo de investigação;
5) A elaboração da Tese exige a aplicação e consolidação de todos os conhecimentos e competências
adquiridos ao longo da unidade.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
To achieve the main objective of this course (to understand the research process) as well as develop the skills
proposed, different teaching methodologies are used:
1) The participation in research seminars enables students to develop basic skills for the development of the
research project and the realization of the Integrated Master Thesis. These seminars are organized in different
thematic sessions, allowing the acquisition of specific knowledge and skills, such as the research in databases,
literature review, preparation of databases, performing data analysis and scientific writing in accordance with
APA;
2) The tutorial accompanying enables the consolidation of the knowledge acquired in the research seminars,
and the development of a critical perspective on the construction of scientific knowledge;
The different assessment methodologies also contribute to the skills development and for achieving the
objectives of the course:
3) The preparation of the thesis project allows the beginning of the research skills development, such as
research in databases skills, literature review and conceptualization of research questions;
4) (When applicable) With the field work, skills for establishing institutional contacts and sample collection are
developed, while promoting the reflection on the interdependence between clinical practice and research
process;
5) The preparation of the thesis requires the implementation and consolidation of all knowledge and skills
acquired throughout the unit.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
(não se aplica)

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares.
As metodologias utilizadas, como se pode constatar através da análise das Fichas de Unidade Curricular
(FUCs), respeitam os objetivos traçados para a 1ª e 2ª fase do CE, e são coerentes com os Descritores de
Dublin organizados de forma diferenciada consoante a fase do ciclo de estudos e/ou tipo de uc. A monitorização
realizada pelo SGQP permite verificar que os alunos percecionam essa coerência e adequação. Para avaliação
deste tópico, foram utilizados os seguintes indicadores: “Clareza dos programas, objectivos pedagógicos e
critérios de avaliação” e “Clareza e adequação dos métodos de avaliação”. Os resultados da auscultação aos
alunos no final do 1º Semestre 2011-2012 atingem valores médios de 4,1 e 4 (numa escala de 1 a 5), traduzindo
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a satisfação dos mesmos nos aspectos em avaliação. Destaque-se a evolução positiva dos indicadores no
sentido de uma maior satisfação dos estudantes, por comparação com o ano lectivo 2009-2010.
6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
As can be seen in the analysis of the Curricular Unit Files (CUFs), the methodologies used respect the
objectives outlined for the 1and 2phase of the CS, and are consistent with the Dublin Descriptors, as they are
organised differently according to the phase of the cycle of studies and/or type of CU. The monitoring carried out
by the SGQP allows a verification of whether the students understand this coherence and suitability. To assess
this topic, the following indicators were used: “Clarity of the programmes, pedagogic objectives and
assessment criteria” and “Clarity and suitability of assessment methods”. The results of the students’ opinions
at the end of the 1st Semester 2011-2012 have an average value of 4.1 and 4 (on a scale of 1 to 5), thus
expressing their satisfaction regarding these assessment parameters. The positive evolution of the indicators
should be emphasised, as it indicates greater student satisfaction compared to the 2009-2010 academic year.
6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
A perceção da carga horária média de trabalho necessária aos estudantes (traduzida na taxa de esforço
relativa aos ECTS das uc) foi também alvo de auscultação aos alunos, no 1º Semestre do presente ano lectivo
via SGQP. Os resultados mostram que 59% dos respondentes a considera adequada, 27% a consideram
moderadamente excessiva e 8% consideram excessiva (Escala: Ligeira; Adequada; Moderadamente adequada
e Excessiva). A anterior avaliação (2009-2010), com os resultados dos dois Semestres, sugeria que o esforço
exigido tenderia a ser mais elevado (excessivo) na 2ª fase do CE; e que a presença de uc optativas com
diferente carga de esforço, na 1ª fase do CE, poderia criar assimetrias nas exigências do trabalho necessário
ao sucesso académico. No sentido de ajustar as exigências das UCs aos ECTS, procedeu-se a uma
reorganização curricular promovendo maior harmonização entre a relação dos ECTS e horas de contacto (cf.
Ponto 10).
6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS.
Another point of focus regarding the students’ views in the SGQP of the 1st Semester of the current academic
year was understanding the average hour load that students need (translated as the effort rate regarding the CU
ECTS). The results show that 59% of respondents feels it is adequate, 27% feel it is moderately excessive and
8% feel it is excessive (Scale: Light; Adequate; Moderately adequate and Excessive). The previous assessment
(2009-2010), with the results for two Semesters, suggested that high (excessive) effort required was in the 2nd
phase of the CS; and that elective cu with different workloads, in the 1st phase of the CS, could create
asymmetries in the work demands necessary to achieve academic success. In order to adjust the demands of
the CUs to ECTS, a curricular reshuffle was undertaken to promote greater harmony between ECTS and contact
hours (cf. Point 10).
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular.
A adequação do CE aos princípios de Bolonha promoveu melhor adequação e flexibilidade entre processos de
avaliação e objectivos de aprendizagem, privilegiando o feedback contínuo e imediato do processo de
aprendizagem e do desempenho do aluno, em detrimento de uma avaliação final pontual. A própria alteração da
dinâmica das aulas permitiu assegurar um maior envolvimento dos estudantes no processo ensino-avaliação;
a sua participação na apresentação de conteúdos, discussão pública e/ou exposição de projectos ou trabalhos
diversos permite conjugar especificidades das uc e processos de avaliação. A introdução da FUC no sistema
de gestão académica NONIO divulga os critérios de avaliação consoante os objectivos das uc, garantindo a sua
adequação ao regulamento aprovado em Concelho Pedagógico. Paralelamente, o acompanhamento tutorial por
parte do docente possibilita uma monitorização mais individualizada e um apoio direccionado, identificando
problemas e propondo orientações de trabalho.
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes.
Adapting the CS to the principles of Bologna fostered greater suitability and flexibility between assessment
processes and learning objectives, valuing the continuous feedback of the learning process and student
performance, over a final sporadic assessment. The actual alteration of class dynamics allowed greater student
involvement in the teaching-assessment process; their participation in the presentation of contents, public
discussion and/or presentation of projects or other work allows the specificities of CUs and assessment
processes to be combined. The introduction of CUFs in the academic management system NONIO disseminates
the assessment criteria according to the objectives of CUs, ensuring their suitability to the regulation approved
by the Pedagogic Council. Likewise, tutorial follow-up by the lecturer enables more individualised monitoring
and targeted support, by identifying problems and suggesting work directions.
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6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
Como se pode constatar pela análise das FUCs, a preocupação patente nas metodologias de ensino adoptadas
(e.g. exposição e debate de projectos de investigação, (análise crítica de artigos científicos, debate com
investigadores, palestras com investigadores convidados) em diversas uc, particularmente as que integram a
2ª fase do CE, vão ao encontro de formas de “ensinar a pensar”. As metodologias visam a promoção da
aprendizagem auto-regulada, progressivamente mais autónoma e facilitadora do conhecimento da atividade
científica e da sua construção. A elaboração das teses de MI, enquadradas em projectos de investigação mais
vastos, permite a integração em equipas de investigação e a aprendizagem com investigadores séniors.
Também a realização periódica de Jornadas de Iniciação à Investigação em Psicologia (JIIP) – vocacionadas
para a apresentação de trabalhos científicos realizados no âmbito de uc e teses, constituem um incentivo à
participação dos alunos nas actividades científicas.
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
As evidenced by the CUFs’ analysis, the existing concerns in adopted teaching methodologies (e.g. presentation
and discussion of research projects, critical analysis of scientific articles, debates with researchers, lecturers
with guest researchers) in several CUs, particularly those in the 2nd phase of the CS, are in line with ways of
“teaching and thinking”. The methodologies seek to encourage self-regulated learning, progressively more
autonomous and spurring knowledge of scientific activities and their design. Writing MI theses, within wider
research projects, facilitates integration in research teams and learning from senior researchers. Periodically
hosting the Jornadas de Iniciação à Investigação em Psicologia (JIIP - Initiation to Research in Psychology Open
Days) – aimed at presenting scientific work carried out in CUs and theses, are also an incentive to students’
participation in scientific activities.

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos
7.1.1. Eficiência formativa.
7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
2008/09

2009/10

2010/11

N.º diplomados / No. of graduates

148

128

131

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years*

148

128

131

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years

0

0

0

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years

0

0

0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years

0

0

0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.
7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades
curriculares.
A estrutura curricular do CE contempla as seguintes áreas científicas: Psicologia, Metodologias e áreas afins,
tendo maior peso a área de Psicologia, com, no mínimo, 62,2% dos ECTS obrigatórios na 1ª fase e 68,3% no
global das áreas de especialização da 2ª fase. Tendo em consideração os dados disponíveis na plataforma
NONIO, referentes aos resultados dos alunos no 2º S. de 2010/2011 e 1º S. de 2011/2012, a área científica com
menor taxa de sucesso é a de metodologia (com 76,5% de aprovações), seguida das áreas afins (81,5% de
aprovações). A área de Psicologia regista uma taxa de aprovação que ronda 84,2%. Quanto à média das
classificações obtidas, a área da Psicologia regista média superior (14,9), seguindo-se a área de metodologia
(12,8), e áreas afins (12,38).
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related curricular
units.
The curriculum of the CS is composed of the following areas: Psychology, Methodology and related areas, with
the greatest weight occurring in Psychology with at least 62.2% of the required ECTS in the 1st phase and
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68.3% overall in the 2ª phase of specialisation. According to the information available on the university's online
platform Nonio, in the 2º semester of the academic year 2010/2011, the area with the lowest success rates was
that of methodology (76.5% pass rate), followed by related areas (81.5% pass rate). The pass rate of psychology
was approximately 84.2%. Psychology had the highest average marks (14.9/20), followed by methodology
(12.8/20) and the average for related areas was 12:38/20.
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de
melhoria do mesmo.
A monitorização dos parâmetros do processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente do sucesso escolar, é
debatida em Concelho Pedagógico e utilizada na implementação de ações de melhoria. Estas acções cabem à
Coordenação do CE, em articulação com a Direção e com os Conselhos Científico e Pedagógico. Englobam
ações de cariz mais geral, como reuniões com os docentes da 1ª fase do CE, com responsáveis das
áreas/subáreas da 2ª fase do CE, e com representantes dos alunos. Quando requerido, promovem-se reuniões
mais personalizadas com docentes.
É de salientar, a integração das informações obtidas no plano de reestruturação agora apresentado e aprovado
em CC. Destaca-se, pela sua relevância, a medida adoptada perante dificuldades reportadas pelos alunos, para
a formação e treino na análise de dados, no último ano do plano curricular, coincidente com a elaboração de
tese. A monitorização da situação levou à proposta de Seminários de Análise de Dados, direcionados para esse
momento curricular.
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
Academic success is monitored and debated in the Pedagogical Council in order to design improvement
actions. These actions are the responsibility of the Coordinators of the CS as well as the Directors and the Sc.
and Ped. Councils. These initiatives include more general meetings such as those with the teaching staff in the
1st phase of the CS, with the lecturers responsible for the areas and subareas of the 2ª phase of the CS, as well
as meetings with student representatives. More personalised meetings with teaching staff are organised upon
request.
It should be noted that the information obtained during the restructuring plan has been translated into practical
measures. Particularly relevant is the measure adopted to address the problems raised by students as regards
training in data analysis in the last year of the curriculum, i.e., when they are writing their theses. Monitoring of
the situation led to the creation of data analysis seminars to support students at this stage.

7.1.4. Empregabilidade.
7.1.4. Empregabilidade / Employability
%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos /
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related w ith the study cycle area

79.7

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity

20.3

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates
71.6
that obtained employment until one year after graduating

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.
Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.
7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do
ciclo de estudos e respectiva classificação.
O CINEIC e o IPCDVS são UI&D sediadas na FPCE-UC e financiadas pela FCT, com diversos projectos em
execução, que promovem a colaboração interinstitucional com centros nacionais e internacionais. O CINEICC
possui 4 linhas de inv.: Cognitive - Behavioural Models, Social Rank Theory, Psychopathology and Health;
Clinical Sexology; Neuropsychology and Cognitive Assessment; Social–Cultural Psychology, Social Cognition
and Health. O IPCDVS também inclui 4 linhas de inv.: Relations, Development & Health; Applied Cognitive and
Social Psychology; Motivation and Academic/Career Development; Psychosocial Transitions in Developmental
and Multicultural Systems. Ambos os Centros obtiveram “Bom” na última avaliação plurianual. Está prevista a
sua reorganização, efectuada em articulação com a UC, a apresentar na próxima avaliação plurianual, no
sentido de se vir a constituir uma única UI&D na área da Psicologia, com o objetivo de otimizar e consolidar a
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

304/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

investigação que é atualmente realizada.
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark.
CINEIC and IPCDVS are units for research and development located at FPCE-UC and financed by the FCT with a
range of projects underway which promote inter-institutional collaboration with domestic and international
research centres. CINEIC has four lines of research: Cognitive - Behavioural Models, Social Rank Theory,
Psychopathology and Health; Clinical Sexology; Neuropsychology and Cognitive Assessment; and Social–
Cultural Psychology, Social Cognition and Health. IPCDV also works along four lines: Relations, Development &
Health; Applied Cognitive and Social Psychology; Motivation and Academic/Career Development; Psychosocial
Transitions in Developmental and Multicultural Systems. Both centres received a "Good" evaluation in the last
multi-annual review. The centres are to be reorganised into one Research and Development Unit in conjunction
with UC before the next multi-annual review. The goal is to optimise and consolidate the research currently
underway.
7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por
pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos.
213
7.2.3. Outras publicações relevantes.
Alberto, I. (2010, 2ª edição, revista e aumentada). Maltrato e Trauma na Infância. Coimbra: Almedina.
Canavarro, M.C. &Vaz Serra, A. (Eds.) (2010). Qualidade de vida e saúde: Uma abordagem na perspectiva da
Organização Mundial de Saúde. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Fonseca, A. (2009).Psicologia e Justiça. Coimbra: Almedina
Fonseca, A., Seabra-Santos, M. & Gaspar, M. (Eds.) (2007). Psicologia e educação: Novos e velhos temas.
Coimbra: Almedina.
Gomes, A. (Coord.) (2011).Psicologia das Organizações, do Trabalho e dos Recursos Humanos. Coimbra:
Imprensa da Universidade de Coimbra.
Lima, M. P. (2010). Envelhecimentos. Coimbra: Imprensa da UC.
Simões, M. R., Almeida, L. S., Gonçalves, M. M., & Machado, C. (Coords.) (2007). Avaliação Psicológica:
Instrumentos validados para a população portuguesa (Vol. III). Coimbra: Quarteto Editora.
Taborda Simões, M.C.; Machado, M; Vale-Dias, M.L.; Lima, L. (2006). Psicologia do Desenvolvimento: Temas de
Investigação. Coimbra: Almedina
7.2.3. Other relevant publications.
Alberto, I. (2010, 2ª edição, revista e aumentada). Maltrato e Trauma na Infância. Coimbra: Almedina.
Canavarro, M.C. &Vaz Serra, A. (Eds.) (2010). Qualidade de vida e saúde: Uma abordagem na perspectiva da
Organização Mundial de Saúde. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Fonseca, A. (2009).Psicologia e Justiça. Coimbra: Almedina
Fonseca, A., Seabra-Santos, M. & Gaspar, M. (Eds.) (2007). Psicologia e educação: Novos e velhos temas.
Coimbra: Almedina.
Gomes, A. (Coord.) (2011) Psicologia das Organizações, do Trabalho e dos Recursos Humanos. Coimbra:
Imprensa da Universidade de Coimbra.
Lima, M. P. (2010). Envelhecimentos. Coimbra: Imprensa da UC.
Simões, M. R., Almeida, L. S., Gonçalves, M. M., & Machado, C. (Coords.) (2007). Avaliação Psicológica:
Instrumentos validados para a população portuguesa (Vol. III). Coimbra: Quarteto Editora.
Taborda Simões, M.C.; Machado, M; Vale-Dias, M.L.; Lima, L. (2006). Psicologia do Desenvolvimento: Temas de
Investigação. Coimbra: Almedina
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico.
A UC reconhece o impacto das suas actividades na valorização e no desenvolvimento económico,
nomeadamente a partir dos seus estatutos e dos 7 pilares estratégicos que definiu no seu plano para 20112015, os quais integram 3 pilares de missão (investigação, ensino e transferência do conhecimento) e 4 pilares
de recursos. A FPCE UC é responsável pela publicação de 2 Revistas : Psychologica e Rev. Port. de Pedagogia,
com grande impacto na valorização do conhecimento em todo o espaço lusófono.
De acordo com os estatutos da FPCE UC, foram aprovados, pelo Conselho Científico, em 2010, Grupos de
Investigação, dos quais fazem parte docentes da FPCE-UC, e têm como objetivos primordiais a investigação e
difusão do conhecimento, através da participação em projetos de investigação, quer exclusivamente
financiados ao Grupo, quer inseridos em unidades I&D, bem como na iniciação e inserção dos estudantes da
FPCE UC em linhas de investigação, apoiando e orientando as suas dissertações ou teses.
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7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
The UC recognises the impact of its activities on economic enhancement and development as pointed out in its
statutes and the 7 strategic pillars that it has defined in its 2011-2015 year plan. These include 3 mission pillars
(research, teaching and knowledge transfer) and 4 resource pillars. The FPCU UC publishes two journals:
Psychologica and the Revista Portuguesa de Pedagogia which make significant contributions to deepening the
knowledge base throughout the Portuguese-speaking world.
In accordance with the statutes of the FPCE-UC, the CS approved in 2010 groups of investigation made up of
teaching staff of FPCE-UC with the underlying goals of research and knowledge transfer by way of participating
in research projects, both those financed directly by the Groups as well as those undertaken in the R&D units.
The groups are also intended to initiate and include FPCE-CU students in their lines of investigation, supporting
and orienting students' theses and/or dissertations.
7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.
Com o objetivo de promover a construção e o intercâmbio do conhecimento científico, a FPCE UC tem em curso
29 projetos de investigação científica e de difusão do saber, os quais envolvem vários docentes e parceiros
institucionais, a partir da adoção de modalidades diversas de colaboração.
Existe uma percentagem expressiva de docentes da FPCE UC a colaborar em projectos de investigação,
financiados por entidades estrangeiras - Education, Audiovisual & Culture Executive Agency – EACEA; UE –
Lifelong Learning Programme; Grundtvig Sectoral Programme: Multilateral Projects; Merck Serono S. A;
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Programa FCT/Harvard, SAFIRE- Projeto
Europeu do 7º Quadro.
Refere-se ainda a existência de outros projetos, que embora não financiados, promovem a investigação,
produção científica e a divulgação da FPCE UC junto da sociedade.
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.
In order to promote the production and exchange of scientific knowledge, the FPCE-CU currently has twentynine projects of scientific research and knowledge dissemination involving a variety of instructors and
institutional partners based on a wide variety of organisational models of collaboration.
A significant proportion of FPCE-UC instructors participate in internationally funded research projects such as Education, Audio-visual & Culture Executive Agency – EACEA; UE – Lifelong Learning Programme; Grundtvig
Sectoral Programme: Multilateral Projects; Merck Serono S. A; Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico; Programa FCT/Harvard, SAFIRE- 7th Framework Programme.
FPCE-UC is also engaged in other, non-funded, projects promoting research and knowledge creation and
dissemination within the community.
7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
A UC possui um Centro de Serviços Comuns que monitoriza a execução das atividades e projetos de
investigação. A FPCE UC possui um Serviço Administrativo - Financeiro que monitoriza, em articulação com o
responsável por cada um dos projectos, a sua execução orçamental, apresentando periodicamente relatórios
de execução. Por outro lado, o responsável por cada projecto apresenta à entidade financiadora relatórios
justificando o grau de operacionalização do mesmo. A UC aprovou recentemente o seu plano estratégico 201115, elaborado com o envolvimento da comunidade universitária, envolvendo análises SWOT de diversos
aspetos do seu funcionamento. Este plano estratégico estabeleceu as principais linhas de orientação da UC em
trono dos seus três pilares de missão, nomeadamente a investigação, o ensino e a transferência do saber,
tendo a FPCE UC efetuado um procedimento semelhante para o período 2011-13.
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
The UC has a Central Service Centre (CSC) which monitors and carries out activities and research projects.
The Administrative-Financial Services of the UC in conjunction with the person responsible for each research
project monitors the budget, presenting periodic reports regarding the same. Each head researcher must hand
in financial reports to their financing entity justifying the operational results of the projects. The UC recently
approved its 2011-2015 strategic plan prepared by the university community including SWOT analyses of
various components of its activities. This strategic plan established the main guidelines for the university as
established by its three pillars of research, teaching and knowledge transfer. The FPCE-UC had previously
defined similar missions in 2011-2013.

7.3. Outros Resultados

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

306/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3
7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação
avançada.
O plano estratégico da UC aposta fortemente na transferência do conhecimento, prevendo 6 iniciativas
estratégicas para este pilar de missão. Por sua vez, a FPCE UC aprovou, a 12 de Dezembro de 2009, o
Regulamento do Centro de Serv. de Prestação à Comunidade, estrutura de articulação entre a comunidade
académica e a sociedade civil, prestando serviços resultantes da produção científica e tecnológica da
Faculdade, designadamente: Investigação externamente solicitada; Formação não Graduada; Consultadoria;
Consultas de Psicologia. Este Centro iniciou a sua actividade em Janeiro de 2010, tendo recentemente
reforçado as iniciativas visando a organização de cursos de formação direcionados para públicos específicos.
Também a Empresa Júnior da FPCE UC , associação sem fins lucrativos – JUNIORHUMO – Júnior Empresa de
Recursos Humanos - direcionada para a área da Psicologia Organizacional e dos Recursos Humanos
disponibiliza vários serviços na área de Gestão de Recursos Humanos.
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training.
The UC strategic plan is firmly committed to knowledge transfer with 6 strategic intiatives serving as the pillars
of this mission. The FPCE-UC itself approved on December 12, 2009 the Regulation of the Center for Community
Services which coordenates services resulting from the scientific and technological output of the Faculty,
namely: research requested externally, non-degree training, consultancy and psychological consultations. This
centre began operations in January 2010 and recently stepped up its efforts, organising training courses for
specific groups. There is also the FPCE-UC Empresa Júnior, a non-profit organisation - JUNIORHUMO - Junior
Human Resources which provides services in the fields of organisational psychology and human resource
management.
7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural,
desportiva e artística.
A FPCE UC contribui para o desenvolvimento nacional, regional e local através de várias iniciativas entre as
quais destacamos: o estabelecimento de protocolos (actualmente cerca de 135) com Instituições públicas,
privadas e associações, de modo a possibilitar o desenvolvimento e a troca de experiências a nível pedagógico
e científico; O Observatório da Cidadania e Intervenção Social (OCIS) que se constitui como um recurso
pedagógico e uma estrutura multidisciplinar e interuniversitária, de ativação da cidadania e de investigação nos
domínios da intervenção social e das políticas e problemáticas sociais; O Programa de Voluntariado
Universitário da FPCE UC visa constituir-se como uma plataforma de agregação de diversas iniciativas de
voluntariado já existentes na FPCE UC, designadamente: Grupo de Voluntariado da FPCE UC Unir-Causas;
Sorriso Aberto; Caco - Grupo de voluntários de counselling.
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and
artistic activities.
FCPE-UC contributes to local, regional and national development by way of several initiatives including: setting
up agreements (currently about 135) with public and private institutions and associations to stimulate
development and the exchange experience at the pedagogical and research levels; the Observatory of
Citizenship and Social Interventions (OCIS), a multidisciplinary, inter-university pedagogical resource designed
to nurture citizenship and investigate intervention in social policy and social issues; the University Volunteerism
Programme of FPCE-UC is a platform uniting a wide range of volunteer initiatives at FPCE-UC, namely Unir
Causas, a FPCE-UC Volunteer group, Sorriso Aberto, and Caco – Group of Volunteer Counsellors.
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o
ensino ministrado.
A UC mantém, atualizada, a sua página http://www.uc.pt a partir da qual se encontra informação detalhada
sobre a instituição, as suas unidades orgânicas e serviços. Em http://apps.uc.pt/courses/pt/index, pode obter-se
informação sobre cada um dos cursos da UC e seu plano de estudos. Em http://www.uc.pt/candidatos e
http://www.uc.pt/academicos, é dada informação atualizada sobre candidaturas e gestão académica. Deste
modo a FPCE-UC utiliza os serviços prestados por esta divisão na divulgação dos seus CE e atividades
desenvolvidas. Esta divulgação é efetuada, essencialmente, mediante a participação em feiras de ensino,
publicação mensal de newsletter, visita a instituições de ensino secundário. Por outro lado a FPCE-UC divulga
as suas atividades na sua página, recorrendo com frequência a outros meios de divulgação como a imprensa
escrita. O CPSC da FPCE elabora regularmente uma newsletter onde são divulgadas as suas mais recentes
iniciativas.
7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to
students.
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The University has a web site http://www.uc.pt where can be found detailed information about the institution, its
organisational units (OU), and services. The information concerning each course and its study plan can be found
in http://apps.uc.pt/courses/pt/index. Updated information on applications is possible in
http://www.uc.pt/candidatos and the academic managment is to be found in http://www.uc.pt/academicos.
Hence, FPCE-UC uses the services provided by this division in disseminating its Study Cycles and activities it
carries out. This dissemination is essentially done in by means of participating in teaching fairs, Newsletter
monthly publications, visits to Secondary Schools. On the other hand, FPCE-UC disseminates its activities in its
site, frequently recurring to others means of dissemination like the press. CPSC from the FPCE regularly
ellaborates a newsletter in which the most recent initiatives are disseminated.

7.3.4. Nível de internacionalização
7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level
%
Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students

13.8

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs

9.9

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff

0

8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
8.1.1. Pontos fortes
- Definição clara dos objetivos e missão do CE, sendo estes compatíveis com o projecto educativo, científico e
cultural da FPCE UC;
- Ampla divulgação dos objetivos e missão através da plataforma NONIO e página da FPCE UC;
- Divulgação e monitorização da adequação da implementação dos objetivos, através do SGQP, e da articulação
entre a coordenação do MIP, o Conselho Pedagógico, o núcleo de estudantes e representantes dos estudantes
de todos os anos do CE;
- Existência de um plano de estudos em conformidade com o preconizado por Bolonha e em consonância com o
das principais universidades de referência nacionais e internacionais.
8.1.1. Strengths
-The goals and mission of the CS are clearly defined and are in line with the educational, scientific and cultural
strategies of the FPCE-UC;
-The goals and mission have been amply disseminated on the university’s online NONIO platform and the FPCEUC webpage;
-The Pedagogic Quality Management System (SGQP) monitors and publishes the degree of compliance with
said objectives; good coordination between Integrated Master’s in Psychology (MIP) coordinators, the
Pedagogical Council, the student council and the student representatives of each of the years of the CS;
-The study plan is in compliance with Bologna requirements and in line with those of the leading national and
international universities.
8.1.2. Pontos fracos
- Plano de estudos com uc mal posicionadas;
- Défice na representatividade e especificidade de áreas emergentes da Psicologia (Neurociências) no Plano
Curricular;
- Falta de condições de apoio metodológico e estatístico no desenvolvimento da investigação na 2ª fase do CE;
- Inexistência de aulas ministradas em inglês, para poder captar um maior número de estudantes em
mobilidade, bem como diversificar as suas origens, sobretudo no 2º ciclo;
- Inexistência de um observatório de empregabilidade na UO, que permita obter dados fiáveis relativamente aos
índices de empregabilidade dos antigos alunos e realizar estudos, que possibilitem compreender e intervir em
situações de desemprego.
8.1.2. Weaknesses
- Study plans with poorly sequenced CUs;
- Insufficient coverage of new psychological fields (neuroscience);
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- Lack of methodological and statistical support to research in the 2nd phase of the CS;
- Lack of classes lectured in English to attract a greater number and a wider range of international students,
particularly in the 2nd cycle;
- Lack of a Job Centre in the OU to collect reliable data regarding alumni employment and employability and to
identify their job status and take action in cases of unemployment.
8.1.3. Oportunidades
- Interesses de novos públicos, nomeadamente oriundos de outros países de língua portuguesa;
- Facilidade nas estratégias de comunicação externa, para atração de potenciais candidatos ao CE;
- Possibilidade de desenvolver uma proposta de reestruturação do Plano Curricular do CE, no sentido de
reforçar a oferta em áreas emergentes da Psicologia e articular conteúdos programáticos de algumas das uc
com áreas de especialização do 2º ciclo do CE;
- Oportunidade de dinamizar a Associação de Antigos Alunos da FPCE-UC, com o objetivo de estreitar laços de
colaboração e levar a cabo formação direcionada aos interesses científicos e profissionais dos Antigos Alunos.
8.1.3. Opportunities
- The interests of new constituencies, particularly those of other Portuguese-speaking countries;
- The ease of external communication to attract potential candidates to the CS;
- The possibility of redesigning the EC curriculum to increase offerings in the new areas of Psychology and to
better coordinate the course contents of some of the cu in the specialisations of the 2nd cycle of the CS;
- The opportunity to energise the FPCE-UC Alumni Association in order to build closer collaborative links and
carry out training designed for the scientific and professional needs of such alumni.
8.1.4. Constrangimentos
- Falta de informação atualizada da Universidade de Coimbra, relativamente a dados dos Antigos Alunos;
- Dificuldades na organização de cursos não conferentes de grau, por falta de regras claras e orientadoras na
Universidade de Coimbra;
- Redução do financiamento para ensino e para investigação, que afeta o ensino superior público por via do
Programa de Assistência Financeira com que Portugal se comprometeu;
- Redefinição de regras orçamentais internas na Universidade de Coimbra que “penalizam” a FPCE UC, tendo
em conta a sua capacidade proporcional de angariação de receita via OE;
- Dificuldades sentidas pelas famílias portuguesas, o que pode motivar uma menor procura do Curso, já que a
Universidade de Coimbra é a IES do país com maior número de alunos “deslocados”.
8.1.4. Threats
- Lack of updated information at the University of Coimbra about its Alumni;
- Difficulties in organising non-degree courses due to a lack of clear orientation by the University of Coimbra;
- The decrease in funding for teaching and research resulting from the Economic Adjustment Programme to
which Portugal has committed itself is negatively affecting public higher education;
-The redefinition of the internal UC budgetary policy has “penalised” FPCE relative to its fair proportion of State
Budget funds;
-Financial difficulties on the part of Portuguese families which could possibly lead to falling demand for the
Course, since UC is the institute of higher education with the largest number of out of town students.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
8.2.1. Pontos fortes
- Existência de Comissões de Avaliação Interna e Externa, prevista nos estatutos da FPCE UC;
- Existência de um Gabinete de Qualidade Pedagógica (GQP) que permite a articulação entre a Reitoria e a
Divisão de Avaliação e Melhoria Contínua , FPCE UC e coordenadores de CE;
- Implementação de um sistema de avaliação dos serviços prestados pelos diversos gabinetes/serviços;
- Existência de procedimentos de monitorização do processo de ensino-aprendizagem por parte do
coordenador do CE;
- Existência, na UC, de um Regulamento de Avaliação do Pessoal Docente, em vigor desde 2010;
- A área de psicologia da FPCE UC foi avaliada de forma relevante, em 2009-2010, pelo CHE-ExcellenceRanking.
- Envolvimento regular dos alunos em processos de auscultação, relativamente aos aspetos de índole
pedagógica e ao funcionamento dos serviços da FPCE UC;
- Existência de sessões de esclarecimento aos alunos que frequentam o 3.º ano sobre cada uma das áreas e
subáreas que integram a 2.ª fase do CE.
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8.2.1. Strengths
- Internal and External Evaluation Committees as set out in the FPCE-UC statutes;
- A Pedagogic Quality Office (GQP) coordinated between the Rectorate and the Division of Evaluation and
Continual Quality Improvement, FPCE-UC and the coordinators of the CS;
- A process for monitoring teaching/learning by the CS coordinator;
- A system of evaluation of the services provided by the various offices and services;
- UC Regulations regarding the Evaluation of Teaching Staff, in effect since 2010;
- A CHE-Excellence Ranking awarded to the Psychology Department of FPCE-UC in 2009-2010.
- Regular student hearings regarding pedagogical issues and the functioning of the FPCE-UC services;
-Orientation sessions for 3rd year students about each of the areas and subareas of the 2ª phase of the CS.
8.2.2. Pontos fracos
-Alguma dificuldade na articulação e debate entre as diversas Comissões e Órgãos de Gestão, aos quais
incumbe a tarefa de garantir e avaliar a qualidade;
- Falta de pessoal não-docente devidamente habilitado para a realização de tarefas no Gabinete de Qualidade
Pedagógica;
- Deficiente articulação com o Serviço de Gestão Académica e com a equipa responsável pelo NÓNIO, de forma
a adaptar algumas das funcionalidades das plataformas às especificidades da organização da FPCE UC.
8.2.2. Weaknesses
- A certain lack of coordination between the various committees and the management bodies responsible for
guaranteeing and evaluating quality;
-Lack of non-teaching staff qualified to undertake the responsibilities of the Office for Quality Control;
- Lack of coordination between the Serviço de Gestão Académica (Academic Management Services) and the
NONIO team responsible in order to adapt some of the platform’s functions to the specific needs of FPCE-UC.
8.2.3. Oportunidades
- Oportunidade de melhorar a acessibilidade e custo das plataformas TIC de gestão pedagógica;
- Avaliação da A3Es, que possibilitará uma melhor reflexão sobre os resultados da avaliação, com o objetivo de
introduzir melhorias no MIP.
8.2.3. Opportunities
- To improve access to and the cost of IT platforms in pedagogical management;
- Assessment on the part of A3Es, leading to greater reflection about assessment results and the consequent
improvement of the MIP.
8.2.4. Constrangimentos
- Dificuldades orçamentais;
- Exigências impostas pela legislação atual no que diz respeito à garantia da qualidade nas Instituições de
Ensino Superior e dos seus ciclos de estudo, implicando uma constante adaptação a novas metodologias de
avaliação;
- Introdução de novos sistemas de gestão informática na área académica da Universidade de Coimbra que não
se encontram ainda totalmente operacionais nem adaptados às necessidades pedagógicas específicas da
FPCE UC;
- Dificuldades na organização dos serviços de interface entre a estrutura central da UC e as UO;
- Excessiva centralização dos Serviços de Gestão Académica na UC, o que dificulta a realização de
procedimentos académicos de rotina por parte dos alunos.
8.2.4. Threats
- Budgetary constraints;
- Demands imposed by current legislation requiring a guarantee of quality in Institutions of Higher Education and
their cycles of study and the continual updating of evaluation methods;
- New systems of information management in the academic area of UC are neither fully operational nor adapted
to the specific pedagogical needs of the FPCE-UC;
- Difficulties in organising services at the interface between the central UC structure and the OU;
- Excessive centralisation of the Academic Management Services at the UC interfering with the students’
routine academic tasks.
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8.3. Recursos materiais e parcerias
8.3.1. Pontos fortes
- Forte investimento da FPCE UC efetuado na melhoria de instalações;
- Existência de uma área técnico-científica de elevada qualidade: o Centro de Documentação e Informação; a
abertura da Mediateca e da Testoteca - espaços que pretendem apoiar nas atividades pedagógicas e
investigacionais que se desenvolvem na instituição; a criação de novos Serviços/Gabinetes (e.g., GAID e o
SGQP);
- Aquisição recente de novo equipamento laboratorial de apoio à investigação;
- Implementação de parcerias no âmbito de atividades científicas integradas, permitindo um enriquecimento
quer a nível pedagógico, quer a nível de benchmarking (e.g., UPRA e Faculdades integradas de Ipiranga);
- Captação de financiamento externo (e.g., através de projetos e de serviços prestados);
- Estabelecimento de protocolos cujo principal âmbito é a realização de estágios com vista à aplicação das
competências adquiridas ao longo do CE e à integração dos alunos no mercado de trabalho.
8.3.1. Strengths
- Significant investment of FPEC in improving facilities;
- The existence of a technical-scientific area of high quality: the Centre for Documentation and Information; the
opening of the Mediateca and the Testoteca – areas intended to support pedagogical and research activities;
the creation of new services/offices (e.g. The Research and Teaching Office, GAID, and SGQP);
- The recent acquisition of laboratory equipment to support investigation;
- Partnerships in integrated scientific activities leading to enhancements both at the pedagogical level and that
of benchmarking (e.g. The Private University of Angola, UPRA, and the Integrated Ipiranga Colleges);
- External fund raising (e.g. by way of projects and services rendered);
- Formal agreements designed to provide internships for students so that they might apply the skills acquired
during their studies whilst gaining professional experience
8.3.2. Pontos fracos
- Muito embora com melhorias bastante significativas no último ano, as condições logísticas ainda são uma das
fragilidades da FPCE UC (principalmente pelo facto de não ter um edifício único, decorrendo as aulas em dois
edifícios e os gabinetes dos docentes estarem situados em três edifícios);
- Dificuldades logísticas ao nível da criação de novos espaços laboratoriais;
- Fraca divulgação no que se refere à organização e realização de conferências, seminários e outros encontros
pela FPCE UC de forma a estas iniciativas serem oportunidades de conexão com a sociedade e com a
comunidade científica;
- Deficitária divulgação entre os membros da FPCE UC sobre os protocolos e projetos já implementados ou em
vias de implementação.
8.3.2. Weaknesses
- Although significant improvements have been made in the last year, logistical conditions are still one of the
weaknesses of FPCE-UC (particularly since the Faculty does not have a dedicated building; classes take place
in two buildings and the teachers' offices are spread amongst three premises);
- Logistical difficulties in setting up of new laboratory space;
- A lack of external publicity about the organisation and undertaking of conferences, seminars and other
meetings organised by FPCE-UC so that such initiatives might serve as opportunities to connect with society
and the scientific community;
- A lack of dissemination amongst the members of the FPCE-UC about the formal agreements and projects
already underway or in preparation.
8.3.3. Oportunidades
- Imagem da FPCE UC e a qualidade do corpo docente como oportunidades para reforçar o estabelecimento de
parcerias com outras instituições nacionais e estrangeiras de referência, tendo em vista o desenvolvimento da
investigação e da docência;
- Criação de parcerias com a associação dos antigos estudantes da FPCE UC que estão a trabalhar em
organizações empresariais, tendo em vista o aumento da empregabilidade dos nossos estudantes e o
incremento dos locais de estágios curriculares nessas instituições;
- Relações com países europeus e de outros contextos internacionais;
- Captação de mestrandos para realização de mestrados europeus (e.g., Mestrado Europeu Erasmus Mundus
WOP-P);
- Reforçar as redes de comunicação internas e externas, nomeadamente explorar e diversificar os
mecanismos de comunicação entre alunos, docentes e investigadores e o mercado de trabalho, tendo em vista
a criação de sinergias que permitam o alcance dos objetivos da FPCEUC.
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8.3.3. Opportunities
- The reputation of UC and the quality of its teaching staff afford opportunities to enhance the establishment of
partnerships with other leading national and international institutions with a view towards developing both
research and teaching;
- The creation of partnerships with the FPCE-UC alumni association working in business in order to increase the
job opportunities for our students and arrange additional posts for internships in those same entities;
- Relationships with European countries and other international contexts;
- Attracting master’s students to undertake European Master’s degrees (e.g. Erasmus Mundus Masters degree
in WOP-P (Work, Organizational and Personnel Psychology);
- Enhancing internal and external networks of communication to explore and diversify the media of
communication between students, teachers, researchers and the job market, with the aim of creating synergies
allowing FPCE-UC to achieve its goals.
8.3.4. Constrangimentos
- As dificuldades financeiras da UC e os cortes orçamentais recentes dificultam a implementação de
estratégias de aproveitamento das oportunidades e de amortecimento do impacto negativo de alguns dos
pontos fracos acima referidos, criando igualmente obstáculos acrescidos à mobilidade do corpo docente e
discente;
- Alguns aspectos de ordem legislativa e burocrática no reconhecimento de graus académicos obtidos no
estrangeiro dificultam o prosseguimento dos estudos, na UC, nomeadamente na FPCE UC, de alunos oriundos
de outros países fora do Espaço Europeu de Ensino e de Investigação.
8.3.4. Threats
- The financial difficulties of UC and the recent budget cuts have dampened our ability to take advantage of the
opportunities and address the weaknesses listed above, creating additional barriers to student and teacher
mobility;
- Bureaucratic and legislative constraints in the recognition of academic degrees earned abroad have limited
selected students from continuing their studies at UC, namely at the FPCE, especially those coming from
countries outside the European Area of Teaching and Research.

8.4 Pessoal docente e não docente
8.4.1. Pontos fortes
- Corpo docente com dimensão adequada, estável, altamente qualificado (94% de doutorados) e com
experiência na elaboração e gestão de projetos de investigação;
- De acordo com a perceção dos alunos (SGQP), a avaliação do desempenho dos docentes é muito positiva,
sendo-lhe atribuída, numa escala de 0 a 5, uma valoração média de 3.9;
- Existência de grande disponibilidade dos docentes para atendimento aos alunos, de acordo com o SGQP;
- Excelente relacionamento entre alunos e docentes, comprovado pelo muito reduzido número de reclamações
ao C. Pedagógico;
- Bom nível de qualificação do pessoal não docente (44,8% possui, pelo menos, uma licenciatura);
- Aplicação das novas regras de avaliação (SIADAP) a todos os trabalhadores não docentes;
- Existência de um Gabinete de Qualidade Pedagógica;
- Existência de um Gabinete de Apoio à Investigação e à Docência;
- Boa avaliação de alguns serviços da faculdade (e.g., Biblioteca e Gabinete de Informática), por parte dos
alunos.
8.4.1. Strengths
- Teaching body is of adequate size, stable, highly qualified (94% have doctoral degrees) and experienced in
drawing up and managing research projects;
- Students rate teaching very positively (SGQP) assessing an average of 3.9 points on a scale of 0 to 5;
- Excellent relations between students and teachers as proven by the very low number of complaints to the
Pedagogical Council;
- Well-qualified non-teaching staff (44.8% have at least a first cycle university degree);
- The existence of a Pedagogical Quality Office;
- The existence of an Office for Teaching and Investigative Support;
- Good evaluations for some of the Faculty’s services (e.g., Library and IT Office) by the student body.
8.4.2. Pontos fracos
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- Elevada carga horária da larga maioria dos docentes (no presente ano letivo há 11 docentes com mais de 9
horas de aulas);
- Grande sobrecarga de tarefas burocráticas e de gestão atribuídas aos docentes;
- Existência de dificuldades na articulação entre as áreas de docência e de investigação por parte de alguns
docentes;
- Reduzido número de docentes que participa em programas de mobilidade internacional;
- Falta de pessoal não-docente para apoiar os docentes em tarefas de gestão académica e pedagógica.
8.4.2. Weaknesses
- High teaching load for most teachers (in the current academic year there were 11 teachers with more than 9
hours of class);
- Overloads in bureaucratic and management responsibilities assigned to teachers;
- Difficulties on the part of some teachers in conciliating their teaching and research responsibilities;
- Low number of teachers participating in programmes of international mobility;
- Lack of non-teaching staff to support teachers in pedagogical and academic management tasks.
8.4.3. Oportunidades
- Aproveitar melhor as possibilidades de mobilidade de curta e média duração de docentes (outgoing), em
universidades de referência estrangeiras, melhorando as condições que lhes são oferecidas;
- Incrementar o acolhimento, por períodos mínimos de 3 meses, de docentes estrangeiros, tendo por finalidade
a colaboração na leccionação de módulos e uc aos alunos e o desenvolvimento de projetos de investigação;
- Gerir as condições institucionais para uma maior articulação entre as áreas de docência e de investigação
dos docentes, otimizando a harmonização entre competências científicas e pedagógicas;
- Aproveitar o potencial dos docentes ao nível da prestação de serviços à comunidade, explorando formas
adicionais de financiamento e de reconhecimento das suas competências científicas;
- Abertura de concursos para a contratação de 2 professores auxiliares –áreas de estatística e
neuropsicologia- e de um professor associado para o grupo de Psicologia.
8.4.3. Opportunities
- Take better advantage of short and medium-term mobility opportunities (for outgoing instructors) in prestigious
universities in order to improve the conditions offered to them;
- Improve the reception for periods of at least 3 months of foreign instructors so that they might collaborate in
the teaching of modules and cus to students and in the development of research projects;
- Take advantage of the potential of instructors to provide services to the community, seeking additional
sources of funding and recognition for their scientific skills;
- Opening of competitive searches for 2 assistant professors, in the areas of statistics and neuropsychologyand one associate professor for the psychology group.
8.4.4. Constrangimentos
- Fortes restrições financeiras que atualmente dificultam quer a mobilidade internacional dos docentes da
FPCE UC, quer o reforço do quadro de pessoal não-docente, bem como impedem a frequência de cursos de
formação e atualização específica para o pessoal não-docente;
- Os novos sistemas informáticos da UC, na área académica e financeira, implementados no ano de 2011, ainda
não estão totalmente adaptados às necessidades específicas da FPCE UC, o que condiciona e dificulta a
eficiência e eficácia (e qualidade) do trabalho realizado pelos docentes e pelo pessoal não-docente;
- Tempo excessivo despendido por docentes e funcionários na adaptação às alterações organizacionais e
tecnológicas introduzidas e imposta na/pela UC, algumas das quais pouco adequadas ao funcionamento
específico da FPCE UC.
8.4.4. Threats
- Extreme financial constraints currently challenge both international mobility of UC instructors and the hiring of
non-teaching staff, as well as reducing the frequency of training and refresher courses intended for nonteaching staff;
- The new UC academic and financial IT installed in 2011 have not yet been totally adapted to the specific needs
of FPCE-UC, a fact which limits and impedes the efficiency, efficacy (and quality) of the work undertaken by
instructors and non-teaching staff:
- Excessive time spent by instructors and employees in adapting to the organisational and technological
changes imposed in/by UC, some of which are not appropriate to the specific workings of FPCE-UC.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem
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8.5.1. Pontos fortes
- Elevada procura do MIP (e.g. em 2011, o nº de candidatos a este CE foi cerca de 8 vezes superior ao numerus
clausus);
- Notas de ingresso elevadas;
- Elevado nº de candidatos nos Concursos e Regimes Especiais (em 2011, dos 106 candidatos, foram
seleccionados 55);
- Forte acolhimento de estudantes estrangeiros (91 alunos em mobilidade incoming em 2011);
- Existência de um Gabinete de Apoio ao Estudante;
- Integração dos estudantes em atividades de investigação científica, no âmbito de projetos de investigação dos
docentes;
- Apreciação positiva do CE por parte dos estudantes (SGQP);
- Atribuição de prémio ao melhor aluno do MIP;
- Existência do Núcleo de Estudantes de Psicologia, Ciências da Educação e Serviço Social (NEPCESS)
efetuando diversas propostas de formação com caráter inter e transdisciplinar.
8.5.1. Strengths
- High demand for MIP (applications in 2011 alone for this CS were 8 times those of the vacancies);
- High mark average of entering students with a significant increase in the last 3 years;
- High number of applicants from the Applications and Special Admissions Regimes (in 2011 fifty-five out of 106
applicants were admitted);
- High number of foreign students (91 incoming students in 2011);
- Existence of a Student Support Office;
- Integration of students into scientific research, in projects run by instructors;
- Positive ratings awarded to the CS by the students (SGQP);
- Awarding of Best Student in MIP:
- Existence of a Nucleus of Students of Psychology, Educational Science and Social Services (NEPCESS) that
carries out a wide range of inter- and transdisciplinary training courses.
8.5.2. Pontos fracos
- Número tendencialmente decrescente de alunos envolvidos em programas de mobilidade internacional (no
caso do MIP, foram 25 os alunos do curso a inscreverem-se em programas de mobilidade no ano 2011/2012);
- Carga horária semanal do CE considerada como moderadamente elevada;
- Fraco envolvimento de alunos em atividades culturais e científicas extracurriculares proporcionadas pela
FPCE UC e pela UC, nomeadamente em períodos letivos;
- Escassez de bolsas, o que tem grande impacto face às atuais dificuldades financeiras das famílias;
8.5.2. Weaknesses
- A steady decrease in the number of students participating in programmes of international mobility (25 MIP 25
students enrolled in international programmes in the year 2011/2012);
- Weekly course load is considered to be moderately high;
- Low participation by students in extra-curricular cultural and scientific activities organised by the FPCE and
the UC, even during school sessions;
- The limited number of scholarships is of key negative impact given the current financial difficulties of families.
8.5.3. Oportunidades
- Melhor aproveitamento dos atuais programas de mobilidade interna (e.g., programa Almeida Garrett e sua
divulgação entre as escolas de Psicologia com MI) e externa;
- Redução da carga lectiva semanal do CE;
- Procura ativa de fontes de financiamento por parte da UC para incentivar os alunos a realizarem estudos
noutras Universidades;
- Maior divulgação junto dos alunos das condições oferecidas pela UC em termos culturais e desportivos;
- Incentivo aos alunos, dentro do preconizado pelo processo de Bolonha, a realizar uc de opção noutras UO da
UC;
- Incremento da participação dos alunos em projetos e atividades de investigação;
- Exploração de formas adicionais de divulgação do MIP, nomeadamente recorrendo às TIC, e maior
direccionalidade a grupos-alvo de particular interesse (e.g., escolas secundárias bem posicionadas nos
rankings nacionais);
- Reforço de informação junto de todos os alunos tendo em vista a continuação de estudos, ingressando num
curso de 3.º ciclo.
8.5.3. Opportunities
- Improvement in the current programmes for international and domestic mobility (e.g., Almeida Garrett
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programme and its increased awareness amongst schools with Integrated Master’s degrees in Psychology);
- Reduction in the weekly course load of the CS;
- Active search for sources of financing by the UC to encourage students to undergo studies at other
universities;
- Greater awareness of students of the cultural and sports facilities offered by UC;
- Encouragement of students to take elective cus at other UC OUs as set out in the Bologna Process;
- Increase the participation of students in research projects and activities;
- Explore additional media for promoting the MIP, such as increased use of IT, and an informational campaign
targeted more directly to particular interest groups (i.e., secondary schools well-placed in the national
rankings);
- Increased information for all students to encourage them to continue their studies to the 3rd cycle level.
8.5.4. Constrangimentos
- Reduzido número de bolsas disponibilizado pela UC e baixo valor das mesmas, o que dificulta, especialmente
em momentos de crise, a mobilidade nacional e internacional dos estudantes da UC, em geral, e da FPCE UC
em particular;
- Limitações de ordem burocrática e de compatibilização de horários entre as várias UO da UC, o que dificulta a
escolha de unidades curriculares optativas noutras UO da UC, colocando obstáculos à execução dos princípios
Bolonha e o alargamento dos conhecimentos dos alunos a outras áreas.
8.5.4. Threats
- Reduzido número de bolsas disponibilizado pela UC e baixo valor das mesmas, o que dificulta, especialmente
em momentos de crise, a mobilidade nacional e internacional dos estudantes da UC, em geral, e da FPCE em
particular;
- Fewer and lower grants made available by the UC, which limits the national and international mobility of UC
students in general and FPCE students in particular, especially at a time of economic crisis;
- Bureaucratic and scheduling limitations between the different UC OUs make it difficult to choose electives
from other OUs, erecting barriers to the principles of Bologna and the broadening of student knowledge in other
fields.

8.6. Processos
8.6.1. Pontos fortes
- Organização do CE segundo os princípios do Processo de Bolonha, o Diploma Europeu de Psicologia e em
consonância com as exigências da Ordem de Psicólogos Portugueses; a estruturação do CE segue igualmente
toda a legislação em vigor;
- Os objectivos de ensino, as regras de avaliação e outros aspectos relevantes encontram-se claramente
regulamentados e divulgados;
- Regulamentação recente de novas formas de acesso ao CE;
- Boa adequação entre a carga média de trabalho necessária ao estudante e os ECTS das respectivas uc.
- Normas de avaliação flexíveis e que permitem avaliações contínuas, periódicas e finais, de acordo com os
objectivos a atingir e as competências a adquirir pelas uc;
- Reconhecimento das competências científicas e da adequada postura institucional dos estudantes da 2ª fase
do CE por parte das instituições de acolhimento onde realizam o estágio;
- Existência de investigação e produção científica significativa na área do ciclo de estudos.
8.6.1. Strengths
- The CS is Bologna-compliant and there is a European Diploma in Psychology in accordance with all current
legislation;
- The educational goals, the regulations concerning evaluation and other relevant aspects are all clearly
documented and disseminate;
- CS application processes have been recently updated and regulated;
- There is a good fit between the average course load required of students and the ECTS of the respective cus;
- Evaluation criteria are flexible and allow for continual evaluation, periodic and final evaluations, depending on
the goals to be met and the skills to be acquired;
- Interns are recognised as well trained, professional and in command of a full range of scientific skills by their
hosting institutions
- There are opportunities for research and significant scientific production within the field.
8.6.2. Pontos fracos
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- Existência de algumas lacunas no posicionamento das uc no plano de estudos que, por vezes, não tem em
conta conhecimentos e competências que devem ser previamente adquiridos;
- Insuficiente representatividade curricular de áreas emergentes da Psicologia (Neurociências);
- A subárea de Psicologia Forense carece de maior especificidade científica;
- Existência de insuficiente formação no ensino-aprendizagem das metodologias de análise de
dados/estatística, particularmente na 2ª fase do CE;
- Limitações na integração de alunos em projectos de investigação.
8.6.2. Weaknesses
- Some inconsistencies exist in the placement of CUs in the curriculum in that some courses require skills and
knowledge which have not yet been presented to students;
- Insufficient course work available in new areas of psychology (neuroscience);
- The subarea of forensic psychology needs greater scientific depth;
- There is insufficient training in methods of data analysis/statistics, particularly in the 2nd phase of the SC;
- The integration of students into research projects is limited.
8.6.3. Oportunidades
- Reestruturação do plano de estudo, efetuada no sentido de colmatar os pontos fracos destacados;
-Redução do número de vagas no primeiro ano do CE, tendo em vista um melhor acompanhamento dos
estudantes em termos de ensino-aprendizagem e a viabilização do acolhimento de mais estudantes de 3º Ciclo
e da organização da oferta formativa direcionada a novos públicos;
- Organização de formação creditada pela Ordem dos Psicólogos Portugueses no âmbito do programa de
estágios profissionais.
- Abertura de concursos para a contratação de 2 professores auxiliares, respetivamente nas áreas da
estatística e da neuropsicologia, e de um professor associado para o grupo de Psicologia.
8.6.3. Opportunities
- Restructure the study plan in order to address the weak points identified;
- Reduce the number of vacancies in the first year of the CS, so that students’ learning might be better
supported and in order to free up resources for an increase in doctoral students and the supply of training to
new audiences;
- Organise training accredited by the Portuguese Psychologists’ Association as part of the professional
internship programme.
- Opening of 2 positions of Assistant Professor (in Statistics and Neuropsychology) and 1 position of Associate
Professor in Psychology.
8.6.4. Constrangimentos
- Reduzido número de docentes e impossibilidade, face aos cortes orçamentais, de aumentar
significativamente o seu número para atingir o rácio professor/aluno estipulado pelo Ministério da Educação e
Ciência;
- Existência de constrangimentos financeiros que acarretam, no futuro próximo, restrições na aquisição de
bibliografia e testes a disponibilizar a alunos e docentes.
8.6.4. Threats
- Fewer teachers and the resulting inability, in view of budget cuts, to significantly increase the teacher/student
ratio as stipulated by the Ministry of Education and Science;
- Financial constraints which will soon threaten to restrict acquisitions of bibliography and testing materials for
students and instructors.

8.7. Resultados
8.7.1. Pontos fortes
- Índice de sucesso escolar elevado (MIP – 95%);
- Índice de empregabilidade elevado, estando 82,3% dos diplomados inseridos no mercado de trabalho (fonte:
inquérito a antigos alunos levado a cabo pelo GQP, 2011), e sendo essa inserção efetuada, em média, nos
primeiros 6 meses;
- Número representativo de alunos estrangeiros a frequentar o CE (8,3% - 76 alunos);
- Publicação na FPCE UCde uma revista científica na área do CE, indexada em várias bases bibliográficas
internacionais na área da Psicologia;
- Realização anual de conferências e seminários organizados por alunos e docentes da área científica do CE;
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- Elevado número de atividades extracurriculares desenvolvidas pelos estudantes, nomeadamente através do
Núcleo de Estudantes de Psicologia de Ciências da Educação e de Serviço Social (NEPCESS) e de outras
plataformas e grupos existentes na FPCE UC, salientando-se as acções de voluntariado.

8.7.1. Strengths
- A high level of academic success (MIP 95%);
- A high level of employability with 82.3% of the graduates employed (according to a survey of alumni carried out
by the GQP, 2011); these jobs were found, on average, within the first 6 months of graduation;
- A representative number of foreign students attending the CS (8.2% -76 students);
- Publication in the FPCE of a scientific journal, indexed in several international psychological databases;
- Organisation of yearly conferences and seminars by students, namely by the Nucleus of Students of
Psychology, Education and Social Work (NEPCESS) and other platforms and groups within FPCE, with an
emphasis on volunteer work.
8.7.2. Pontos fracos
- Pouca divulgação, junto da comunidade académica, da comunidade científica e do público em geral, dos bons
resultados alcançados pelo CE;
- Reduzido número de uc lecionadas em língua inglesa, o que limita a captação de alunos estrangeiros.
8.7.2. Weaknesses
- A lack of publicity within the academic and scientific communities and the general public about the positive
results of the CS;
- Limited number of CUs taught in English which limits the ability to attract international students.
8.7.3. Oportunidades
- Aumento das receitas financeiras da FPCE UC a partir do desenvolvimento de parcerias com universidades
dos PALOP, tendo em vista a oferta de formação a novos públicos e/ou a atribuição de graus em co-tutela
- Criação de diplomas em algumas áreas do MIP, em co-tutela com universidades europeias com
reconhecimento mútuo do grau de Mestre.
8.7.3. Opportunities
- Partnerships with universities in other Portuguese speaking countries promise increased revenue by meeting
the demand for training new constituencies and/or offering of joint degrees;
- Creation of MIP diplomas in conjunction with European universities leading to jointly recognised master's
degrees.
8.7.4. Constrangimentos
- Falta de apoio da estrutura central da UC na procura e desenvolvimento de redes parceiras e na ajuda à
criação de novos consórcios europeus ou dos PALOP, com vista à captação de novos públicos para o MIP;
- Dificuldades financeiras que inviabilizam a ida de responsáveis a outras universidades, tendo em conta o
desenvolvimento de programas de co-tutela;
- Processos demasiado longos e burocráticos para que possam desenvolver-se ações de parceria, e que
resultam em parte da própria legislação aplicável;
- Provável evolução negativa dos índices de empregabilidade, face à crise financeira que o país atravessa;
- Dificuldades acrescidas na concessão de bolsas de iniciação à investigação, bem como de apoio à
apresentação de trabalhos científicos em fóruns internacionais
8.7.4. Threats
- Lack of support from the central UC system in the search for new partners and in the creation of new
European and Portuguese-speaking consortia aiming at attracting new markets for the MIP;
- Difficulties in financially supporting instructors to increase high impact publications in the field;
- Difficulties in financing research coordinators’/teachers’ visits to other universities in order to develop joint
programmes;
- Current legislation is partially responsible for long and bureaucratic processes necessary in order to organise
partnerships and their initiatives;
- Probable drop in employability due to the financial crisis in which the country is currently embroiled;
- Additional difficulties in granting beginning research scholarships, as well as in supporting the presentation of
scientific research in international events.
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9. Proposta de acções de melhoria
9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
9.1.1. Debilidades
- Plano de estudos com uc mal posicionadas e com formação insuficiente em áreas emergentes no plano
curricular atual;
- Inexistência de aulas ministradas em inglês, para poder captar um maior número de estudantes em
mobilidade, bem como diversificar as suas origens, sobretudo no 2º ciclo;
- Défice na divulgação dos objetivos e da missão do ciclo de estudos de forma mais personalizada pelos
estudantes, dado o elevado número de alunos no 1º Ciclo.
- Inexistência de um observatório de empregabilidade na UO, que permita obter dados fiáveis relativamente aos
índices de empregabilidade dos antigos alunos e realizar estudos que permitam compreender e intervir em
situações de desemprego;
9.1.1. Weaknesses
- The study plan suffers from a poor organisation of the cus and from insufficient training in emerging areas in
the current curriculum;
- A lack of classes lectured in English which would attract a greater number and a wider range of international
students, particularly in the 2nd cycle;
- Insufficient personalised dissemination of the goals and mission of the CS due to the large number of students
in the 1st Cycle;
- Lack of a Job Centre to collect reliable data on the employment levels of alumni and undertake studies to
clarify the situation and to take action in cases of unemployment.
9.1.2. Proposta de melhoria
1. 1. Apresentar uma proposta de reestruturação do plano curricular do CE com o objetivo de reforçar a oferta
em áreas emergentes da Psicologia e articular conteúdos programáticos;
2. Iniciar oferta de aulas ministradas em inglês;
3. Divulgação dos objetivos e da missão do ciclo de estudos de forma mais personalizada pelos estudantes (por
exemplo, sessões com os alunos dos diversos anos do CE);
4. Dinamizar a Associação de Antigos Estudantes da FPCEUC, tendo em vista criar laços estáveis entre estes
e a UO e, a partir daí, obter mais informação relativamente aos índices de empregabilidade e ações de
formação ao longo da vida, direcionadas aos interesses científicos e profissionais dos Antigos Alunos.
9.1.2. Improvement proposal
1. Restructure the curriculum to increase coverage of the new fields in psychology and better coordinate the
content of the cus;
2. Initiate courses lectured in English;
3. A more personalised dissemination of the goals and objectives of the CS amongst students (e.g., in sessions
with students from a range of years in the CS);
4. Energise the Alumni Association of FPCE-UC; building stable links between them and the OU would increase
our knowledge base not only about levels of employability but also about Alumni needs for life-long learning
initiatives directed towards their scientific and professional interests.
9.1.3. Tempo de implementação da medida
1- 2012
2-2012
3- 2012
4-2013
9.1.3. Implementation time
1- 2012
2-2012
3- 2012
4-2013
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9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta para todas as medidas.
9.1.4. Priority (High, Medium, Low)
High for all measures.
9.1.5. Indicador de implementação
1. Entrada em funcionamento do novo plano curricular;
2. Existência de uc ministradas em inglês
3. Nº de reuniões efetuadas com os alunos, por ano e ciclo de estudos;
4. Realização de um evento com a organização conjunta da FPCE e da Associação dos Antigos Estudantes.
9.1.5. Implementation marker
1. Implementation of the new curriculum;
2. Existence of CUs lectured in English;
3. Number of meetings with student per year and cycle of studies;
4. Realisation of an event co-organised by the FPCE and the Alumni Association.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.
9.2.1. Debilidades
1. Inexistência de suficientes procedimentos de rotina, de registo de todas as atividades da FPCE-UC, no
quadro da sua atividade pedagógica, científica e cultural;
2 Deficiente articulação com o Centro de Serviços Comuns e com a equipa responsável pelo NÓNIO,
dificultando a utilização de algumas das funcionalidades das plataformas às especificidades da organização da
FPCE UC.
9.2.1. Weaknesses
1. Insufficient number of routine procedures and documentation of all of the teaching, scientific and cultural
activities of the FPCE-UC ;
2. Insufficient coordination with the Central Service Centre (CSC) and with the NÓNIO team, which has impeded
the appropriateness of the platforms for the specific organisational needs of FPCE-UC.
9.2.2. Proposta de melhoria
1. Implementação de procedimentos de rotina para registo de todas as atividades da FPCE-UC;
2. Propor ao CSC um conjunto de oportunidades de melhoria que procurem eliminar as deficiências detetadas,
com particular incidência na possibilidade de estabelecer uma maior articulação entre os Serviços Comuns e a
FPCE-UC, adaptar algumas das funcionalidades das plataformas TIC às especificidades da organização da
FPCE-UC e melhorar o atendimento e apoio pedagógico aos alunos;
9.2.2. Improvement proposal
1. Implementation of routine procedures of documentation of all FPCE-UC activities;
2. A series of opportunities for improvement includes improved coordination between the CSC and FPCE-UC, a
closer fit between the IT platforms and the specific organisational needs of FPCE-UC and improving student
services and pedagogical support.
9.2.3. Tempo de implementação da medida
1.-2012
2-2013
9.2.3. Improvement proposal
1.-2012
2-2013
9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta para todas as medidas
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9.2.4. Priority (High, Medium, Low)
High for all measures.
9.2.5. Indicador de implementação
1- Entrada em funcionamento dos procedimentos de rotina ao nível do registo de todas as atividades da FPCE
UC;
2- Entrada em funcionamento das melhorias propostas
9.2.5. Implementation marker
1. Implementation of routine procedures for documenting all FPUC activities;
2. Implementation of the changes suggested.

9.3 Recursos materiais e parcerias
9.3.1. Debilidades
1. Fraca expressão no que se refere à realização de eventos científicos e divulgação de projetos de modo a
constituir uma conexão com a sociedade e com a comunidade científica nacional e internacional;
2- Falta de uma estrutura de análise e tratamento de dados que reforce as competências dos alunos ao nível da
metodologia e estatística, quando integrados em projetos de investigação.
9.3.1. Weaknesses
1. Insufficient number of scientific events and publicity of the same in order to increase the links between the
scientific communities and civil society in Portugal and abroad;
2. Lack of a centre for data processing and analysis to enhance the methodological and statistical skills of
students as part of their research projects.

9.3.2. Proposta de melhoria
1. Aumentar o investimento na realização de eventos científicos e na divulgação de projectos científicos;
2- Organização do Centro de Tratamento e Análise de Dados, tendo em vista facultar formação específica em
metodologia e estatística aos mestrandos e doutorandos em articulação com os seus supervisores dos
projetos.
9.3.2. Improvement proposal
1. Increased investment in organising and publicising scientific events;
2. Establishment of a Centre for Data Processing and Analysis to train master’s and doctoral candidates in
methodology and statistics in coordination with their project supervisors.
9.3.3. Tempo de implementação da medida
1- 2013
2-2012
9.3.3. Implementation time
1- 2013
2-2012
9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta
9.3.4. Priority (High, Medium, Low)
High priority
9.3.5. Indicador de implementação
1. Nº de eventos científicos, de projectos científicos e de parcerias com stakeholders relevantes, quer
nacionais quer internacionais;
2. Entrada em funcionamento do Centro de Tratamento e Análise de Dados; nº de estudos ou projectos
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apoiados através do Centro; nº de formações especializadas; n.º de participantes envolvidos.
9.3.5. Implementation marker
1. Number of scientific events, scientific projects and partnerships with relevant national and international
stakeholders;
2. Centre for Data Processing and Analysis becomes operational; number of studies/projects followed by the
Centre; number of specialized training sessions; number of participants in the sessions.

9.4. Pessoal docente e não docente
9.4.1. Debilidades
1. Reduzido número de docentes que participa em programas de mobilidade internacional;
2. Pouca colaboração de docentes estrangeiros no CE;
3. Fraco aproveitamento do potencial dos docentes ao nível da prestação de serviços à comunidade em geral, e
ao tecido empresarial em particular, explorando outras formas de financiamento e de reconhecimento das
competências do corpo docente.

9.4.1. Weaknesses
1. Few teachers participate in international mobility programmes;
2. Few international teachers collaborate in the CS;
3. Little leveraging of the intellectual resources of the teaching body in providing services to the general
community and to the business community in particular; such initiatives might provide new sources of funding
and recognition of the skills of the teaching body.
9.4.2. Proposta de melhoria
1. Promover o movimento de docentes incoming e outgoing no âmbito dos Programas de Mobilidade
2. Fomentar a vinda de professores/investigadores visitantes de instituições de referência por períodos
superiores a 3 meses;
3. Promover um melhor aproveitamento do potencial dos docentes ao nível da prestação de serviços à
comunidade e ao tecido empresarial, explorando outras formas de financiamento e de reconhecimento das
competências do corpo docente.
9.4.2. Improvement proposal
1. Improve the incoming and outgoing of teachers participating in the Mobility Programmes.
2. Attract teachers/researchers visiting from premiere institutions for periods greater than 3 months;
3. Take better advantage of the potential of teachers to provide services to the general and business
community, exploring other forms of financing and recognition for the skills of the teaching body.
9.4.3. Tempo de implementação da medida
1- 2012
2-2012
3-2012
9.4.3. Implementation time
1- 2012
2-2012
3-2012
9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
1- Alta
2- Alta
9.4.4. Priority (High, Medium, Low)
High
9.4.5. Indicador de implementação
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1. Nº de professores/investigadores visitantes, nº de projectos europeus ou internacionais resultantes das
estadias, nº de docentes/investigadores da FPCE UC envolvidos;
2. Nº de docentes estrangeiros na FPCE UC em programas de mobilidade internacional, nº de docentes da FPCE
no estrangeiro ao abrigo de programas de mobilidade internacional;
3. Nº de cursos de formação, workshops, seminários, e prestação de outros serviços dentro da área de
especialização e conhecimento dos vários docentes.
9.4.5. Implementation marker
1. Number of visiting professors/researchers, number of European or international projects resulting from their
visits, number of FPCE-UC teachers/researchers involved;
2. Number of international teachers at FPCE-UC as a result of international mobility programmes as well as the
number of FPCE-UC instructors abroad;
3. Number of training courses, workshops, seminars and/or services within the teachers’ fields of expertise.

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem
9.5.1. Debilidades
1. Pouco envolvimento dos alunos em atividades culturais e científicas extra-curriculares (Insuficiente ligação
do ensino ao meio não académico);
2.Fraca expressão do número de estudantes envolvidos em Programas de Mobilidade (Outgoing);
3. Escassez de bolsas e as atuais dificuldades financeiras;
4. Incompatibilização de horários entre as várias UO da UC, o que não favorece a escolha de outras uc
(enquanto opções), por parte dos alunos, noutras UO da Universidade de Coimbra;
5. Carga horária semanal do CE considerada como moderadamente elevada
9.5.1. Weaknesses
1. Limited involvement by students in extra-curricular activities of cultural and scientific natures (insufficient
links between teaching and the extra-curricular environment);
2. Few students involved in Mobility Programmes (outgoing);
3. Few grants and the current financial difficulties;
4. Scheduling conflicts between the various UC OUs, impeding the choice of elective cus by the students in
other OU of the UC;
5. Weekly course load thought to be moderately heavy.

9.5.2. Proposta de melhoria
1. Promover a ligação do ensino ao meio não académico, através do reforço da ligação com os contextos de
actividade profissional;
2. Fomentar o movimento de estudantes outgoing;
3. Procurar fontes alternativas de financiamento para atribuição de bolsas aos estudantes em mobilidade e
reforço das já existentes;
9.5.2. Improvement proposal
1. Increase links between the academic and extra-curricular environments by way of strengthening links with
contexts related to teachers’ professional activities.
2. Encourage outgoing student mobility;
3. Search for alternative financing for student grants both those destined to promote mobility as well as preexisting scholarships.
9.5.3. Tempo de implementação da medida
1-2013
2- 2013
3- 2013
4-2012
9.5.3. Implementation time
1-2013
2- 2013
3- 2013
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4-2012
9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta para todas as medidas
9.5.4. Priority (High, Medium, Low)
High
9.5.5. Indicador de implementação
1. Nº de problemas colocados pelos contextos profissionais a que as actividades de ensino deram resposta
efetiva, nº de instituições envolvidas, nº de unidades curriculares envolvidas, nº de estudantes envolvidos;
2. Nº de estudantes da FPCE UC no estrangeiro ao abrigo de programas de mobilidade internacional;
3. Nº de bolsas conseguidas através de novas fontes de financiamento;
4. Existência de um programa de acolhimento aos estudantes incoming.
9.5.5. Implementation marker
1. Number of problems presented in professional contexts to which teaching activities provided an effective
response, number of institutions involved, number of CUs involved, number of students involved;
2. Number of FPCE-UC students abroad participating in international mobility programmes;
3. Number of scholarships obtained from new financing sources;
4. The existence of a programme for receiving incoming students.

9.6. Processos
9.6.1. Debilidades
1. Existência de algumas deficiências no atual plano curricular (e. g. uc mal posicionadas, limitada formação em
metodologia e estatística no 2º ciclo, fraca especificidade científica da subárea de Psicologia Forense)
2. Nº reduzido de uc em que o ensino seja disponibilizado em língua inglesa, para atrair um maior nº de
estudantes estrangeiros;
3. Limitações na integração de alunos em projectos de investigação;

9.6.1. Weaknesses
1. Some deficiencies in the current curriculum (e.g., CUs poorly sequenced, limited methodological and
statistical training in the 2nd cycle, lack of scientific specialisation in the field of forensic psychology);
2. Limited number of cus lectured in English which limits the ability to attract greater numbers of foreign
students;
3. Limited integration of students into research projects;
9.6.2. Proposta de melhoria
1. Estruturar e aprovar um novo plano curricular;
2. Disponibilizar um maior nº de uc em que o ensino seja disponibilizado em língua inglesa;
3. Maior divulgação dos projetos de investigação em curso na FPCE UC e de inclusão de alunos nas suas
tarefas, com possibilidade de creditação até 4 ECTS.
9.6.2. Improvement proposal
1. Rework and approve a new curriculum;
2. Increase the offerings of CUs taught in English;
3. Increase the visibility of FPCE-UC research projects and integrate students into them, offering a possible total
of 4 ECTS.
9.6.3. Tempo de implementação da medida
1- 2012
2 – 2012
3 - 2013
9.6.3. Implementation time
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1- 2012
2 – 2012
3 - 2013
9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta para todas as medidas
9.6.4. Priority (High, Medium, Low)
High
9.6.5. Indicador de implementação
1. Entrada em funcionamento do novo plano curricular
2. Nº de uc em que o ensino seja disponibilizado em língua inglesa;
3. Nº de alunos envolvidos em projectos de investigação; nº de processos de creditação por participação em
projetos de investigação.

9.6.5. Implementation marker
1. Implementation of the new curriculum
2. Number of CUs taught in English;
3. Number of students involved in research projects, number of processes awarding ECTS credits for
participation in research.

9.7. Resultados
9.7.1. Debilidades
1. Incentivos insuficientes para os docentes aumentarem a sua produtividade científica;
2. Articulação limitada entre os empregadores e a FPCE UC, de forma a clarificar os perfis de profissionais
mais necessários ao mercado de trabalho.
9.7.1. Weaknesses
1. Insufficient incentives for teaching staff to increase their scientific production;
2. Limited coordination between employers and FPCE-UC which might identify the professional profiles most in
demand in the job market.
9.7.2. Proposta de melhoria
1. Apoio financeiro de forma mais sustentada, em colaboração com as Unidade de I&D da FPCE UC, à
publicação de artigos científicos pelos seus membros em revistas internacionais com factor de impacto
(reforçar a capacidade das Unidades de I & D sediadas na FPCE UC)
2. Consolidar os estudos elaborados sobre empregabilidade do CE através da criação de um observatório de
empregabilidade, em articulação com a UC.
9.7.2. Improvement proposal
1. On-going financial support in conjunction with the R & D Unit of FPCE-UC for the publication of scientific
articles in international journals with high impact factors (reinforcing the capacity of the R&D Units within FPCEUC);
2. Creating a Job Centre in conjunction with UC to monitor the job status of alumni and consolidate the studies
already in existence.
9.7.3. Tempo de implementação da medida
1- 2012
2- 2012
9.7.3. Implementation time
1- 2012
2- 2012
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9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta para ambas as medidas
9.7.4. Priority (High, Medium, Low)
High for both measures
9.7.5. Indicador de implementação
1. Número de artigos publicados;
2. Entrada em funcionamento do observatório de empregabilidade da FPCE UC.
9.7.5. Implementation marker
1. Number of articles published;
2. Creation of a FPCE-UC Job Centre.

10. Proposta de reestruturação curricular
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1.1. Síntese das alterações pretendidas
A proposta de alteração curricular do MIP inclui a alteração do plano de estudos da 1.ª e 2.ª fases do ciclo de
estudos.
De forma geral, as alterações pretendidas são as seguintes: simplificação do plano de estudos; redução da
carga letiva semanal dos estudantes; organização sequencial do alinhamento das uc ao longo do 1º ciclo,
fundamentando esta estrutura numa lógica conceptual e epistemologicamente mais coerente; aperfeiçoar a
sequencialidade na formação científica e técnica, respeitando a estrutura estratificada do conhecimento;
acentuar o carácter transversal das UCs de metodologia e estatística, colocando-as no plano curricular ao
longo do 1º ciclo e reforçando-as, no 2.º ciclo através de seminário de apoio à tese no 2º semestre do 2º ano da
2ª fase ; reforço do domínio científico de áreas emergentes da Psicologia; estruturar o 2º ciclo, definindo
elementos organizadores comuns a todas as áreas.
10.1.1. Synthesis of the intended changes
The proposed changes in the MIP curriculum are based on an analysis of the Study Plan in force since the
academic year 2006-2007 and aim to overcome limitations and weaknesses witnessed during this period,
without losing sight of the experience gained and the positive aspects of the current system.
The guidelines for the proposed MIP restructuring are the following: simplification of the study plan; reduction
students’ weekly course load; bringing the instructors’’ job in line with statuary limits by adjusting the ratio of
ECTS/contact hours; sequential organisation of the cus throughout the 1st cycle, basing this sequence on a
logical and epistemologically coherent order; improving the sequence of scientific and technical training whilst
respecting the hierarchy of knowledge; enhancing students’ knowledge in the emerging fields of psychology;
promoting educational success; structuring the 2nd cycle, defining the organisational elements common to all
areas.

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida
Mapa 1.ª Fase do Ciclo de estudos integrado em Psicologia
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
10.1.2.1. Study Cycle:
Psychology
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10.1.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
1.ª Fase do Ciclo de estudos integrado em Psicologia
10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
1st phase of the integrated cycle in Psychology

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
Psicologia

PSI

120

24

Metodologia

ME

24

24

Areas Afins

AA

12

24

Opção

OP

0

24

156

96

(4 Item s)

Mapa Área de especialidade Psicologia das Organizações e do Trabalho
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
10.1.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.1.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Área de especialidade Psicologia das Organizações e do Trabalho
10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Area of specialization Work And Organizatinal Psychology

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
Psicologia

PSI

100

20

Metodologia

ME

0

4

Areas Afins

AA

0

6

Opção

OP

0

20

100

50

(4 Item s)

Mapa Área de especialidade Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Aconselhamento
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
10.1.2.1. Study Cycle:
Psychology
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10.1.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Área de especialidade Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Aconselhamento
10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Area of specialization Educational Psychology Development and Counseling

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
Psicologia/Psychology

PSI

100

20

Metodologia/Methodology

ME

0

4

Areas Afins

AA

0

6

Opção

OP

0

20

100

50

(4 Item s)

Mapa Área de especialidade: Psicologia Clínica e da Saúde- subárea: Psicoterapia Sistémica e Familiar
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
10.1.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.1.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Área de especialidade: Psicologia Clínica e da Saúde- subárea: Psicoterapia Sistémica e Familiar
10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Area of expertise: Clinical and Health Psychology - subarea: Family and Systemic Psychotherapy

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
Psicologia/ Psychology

PSI

100

20

Metodologia/Methodology

ME

0

4

Areas Afins

AA

0

6

Opção/ Option

OP

0

20

100

50

(4 Item s)

Mapa Área de especialidade:Psicologia Clínica e da Saúde-subárea:Psicopatologia e Psicoterapias Dinâmicas
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
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10.1.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.1.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Área de especialidade:Psicologia Clínica e da Saúde-subárea:Psicopatologia e Psicoterapias Dinâmicas
10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Area of expertise: Clinical and Health Psychology-subarea: Dynamic Psychopathology and Psychotherapy

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
Psicologia/Psychology

PSI

100

20

Metodologia/

ME

0

4

Áreas Afins/

AA

0

6

Opção/Option

OP

0

20

100

50

(4 Item s)

Mapa Psicologia Clínica e da Saúde-Intervenções Cognitivo-Comportamentais Perturbações Psicológicas Saúde
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
10.1.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.1.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Psicologia Clínica e da Saúde-Intervenções Cognitivo-Comportamentais Perturbações Psicológicas Saúde
10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Clinical Health Psych.-Cognitive-Behavioural Interventions in Psychological and Health Disorders

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
Psicologia/Psychology

PSI

100

20

Metodologia

ME

0

4

Áreas Afins

AA

0

6

Opção/Option

OP

0

20

100

50

(4 Item s)

Mapa Área de especialidade: Psicologia Clínica e da Saúde - subárea: Psicologia Forense/Area of expertise
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
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10.1.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.1.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Área de especialidade: Psicologia Clínica e da Saúde - subárea: Psicologia Forense/Area of expertise
10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Area of expertise: Clinical and Health Psychology - subarea: Forensic Psychology

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
Psicologia / Psychology

PSI

100

20

Metodologia/Methodology

ME

0

4

Áreas Afins

AA

0

6

Opção / Option

OP

0

20

100

50

(4 Item s)

Mapa Área de especialidade: Psicologia Clínica e da Saúde - subárea: Psicogerontologia Clínica
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
10.1.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.1.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Área de especialidade: Psicologia Clínica e da Saúde - subárea: Psicogerontologia Clínica
10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Area of expertise: Clinical and Health Psychology - subarea: Psychogerontology

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
Psicologia / Psychology

PSI

100

20

Metodologia/Methodology

ME

0

4

Áreas Afins

AA

0

6

Opção/Option

OP

0

20

100

50

(4 Item s)

10.2. Novo plano de estudos
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Mapa XII – Novo plano de estudos - 1.ª Fase do Ciclo de Estudos Integrado em Psicologia - 1º ano / 1º e 2º semestres
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
10.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
1.ª Fase do Ciclo de Estudos Integrado em Psicologia
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
First Phase of Integrated cycle in Psychology
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / 1º e 2º semestres
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Observações
Área Científica / Duração / Horas Trabalho / Horas Contacto /
Unidades Curriculares / Curricular
/
Scientific Area
Duration Working Hours
Contact Hours
ECTS
Units
Observations
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Bases Biológicas do Comportamento /
AA
Biological foundations of Behavior

1.º
semestre

162

22 h 30 m (T); 30h
6
(PL); 19h (OT)

-

Ciências Sociais / Social Sciences

AA

1º
semestre

162

52 h 30 m(TP); 19h
6
(OT)

-

História e Epistemologia da Psicologia /
History and Epistemology of
PSI
Psychology

1º
semestre

162

52 h 30 m(TP); 19h
6
(OT)

-

Estatística I / Statistics I

ME

1º
semestre

162

22 h 30 m (T); 30h
6
(PL); 19h (OT)

-

Neurociências do Comportamento /
Behavioural Neurosciences

PSI

1º
semestre

162

22 h 30 m (T); 30h
6
(PL); 19h (OT)

-

Perceção e Atenção / Perception and
Attention

PSI

2ºsemestre 162

22 h 30 m (T); 30h
6
(PL); 19h (OT)

-

Motivação e Emoção / Motivation and
Emotion

PSI

2º
semestre

162

52 h 30 m(TP); 19h
6
(OT)

-

Raciocínio e Linguagem / Reasoning
and Language

PSI

2º
semestre

162

22 h 30 m (T); 30h 6
(PL); 19h (OT)

-

Estatística II / Statistics II

ME

2º
semestre

162

22 h 30 m (T); 30h
6
(PL); 19h (OT)

-

Neuropsicologia / Neuropsychology

PSI

2º
semestre

162

22 h 30 m (T); 30h
6
(PL); 19h (OT)

-

(10 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - 1.ª Fase do Ciclo de Estudos Integrado em Psicologia - 2º/3.º e 4.º semestres
10.2.1. Ciclo de Estudos:
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Mestrado Integrado em Psicologia
10.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
1.ª Fase do Ciclo de Estudos Integrado em Psicologia
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
First Phase of Integrated Cycle in Psychology
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º/3.º e 4.º semestres
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2ºyear/third and fourth semesters

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Observações
Área Científica Duração / Horas Trabalho Horas Contacto
/
Unidades Curriculares / Curricular Units / Scientific
Duration / Working
/ Contact Hours ECTS
Observations
Area (1)
(2)
Hours (3)
(4)
(5)
PSI

1º
semestre

162

30 h (T); 22h
30m (PL); 19h
(OT)

6

-

Psicologia da Personalidade / Psychology of
PSI
Personality

1º
semestre

162

52 h 30 m(TP);
19h (OT)

6

-

Psicologia Desenvolvimento I: Criança e
Adolescente / Development Psychology I:
Child and Adolescent

PSI

1º
semestre

108

37 h 30 m(TP);
18h (OT)

4

-

Psicologia Social I / Social Psychology I

PSI

1º
semestre

108

37 h 30 m(TP);
18h (OT)

4

-

Psicopatologia I / Psychopathology I

PSI

1º
semestre

108

37 h 30 m(TP);
18h (OT)

4

-

Opção I / Option I

PSI

1º
semestre

162

52h 30m (TP);
19h (OT)

6

OP

Metodologia da Investigação em Psicologia I /
ME
Research Methods in Psychology I

2º
semestre

162

30 h (T); 22h
30m (PL); 19h
(OT)

6

-

Psicologia Diferencial / Differential
Psychology

PSI

2º
semestre

162

52 h 30 m(TP);
19h (OT)

6

-

Psicologia do Desenvolvimento II: Adulto e
Idoso / Developmental Psychology II: Adult
and Elderly

PSI

2º
semestre

108

37 h 30 m(TP);
18h (OT)

4

-

Psicologia Social II / Social Psychology II

PSI

2ºsemestre 108

37 h 30 m(TP);
18h (OT)

4

-

Psicopatologia II / Psychopathology II

PSI

2º
semestre

108

37 h 30 m(TP);
18h (OT)

4

-

Opção II / Option II

OP

2º
semestre

162

52h 30m (TP);
19h (OT)

6

OP

Aprendizagem e Memória / Learning and
Memory

(12 Item s)
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Mapa XII – Novo plano de estudos - 1.ª Fase do ciclo de estudos integrado em Psicologia - 3º ano/5.º e 6.º semestres
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
10.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
1.ª Fase do ciclo de estudos integrado em Psicologia
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
First Phase of Integrated cycle in Psychology
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano/5.º e 6.º semestres
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
3º year/fifth and sixth semesters

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Observações
Área Científica / Duração / Horas Trabalho / Horas Contacto /
/
Scientific Area Duration Working Hours Contact Hours
ECTS
Observations
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Avaliação Psicológica I / Psychological
Assessment I

PSI

1.º
semestre

162

52h 30m (TP); 19h
6
(OT)

-

Metodologia da Investigação em
Psicologia II / Research Methods in
Psychology II

ME

1.º
semestre

162

22 h 30 m (T); 30h
6
(PL); 19h (OT)

-

Psicologia das Organizações I /
Organizational Psychology I

PSI

1.º
semestre

162

52h 30m (TP); 19h
6
(OT)

-

Modelos Sistémicos e Modelos Dinâmicos
PSI
/ Systemic Models and Dynamic Models

1.º
semestre

162

52h 30m (TP); 19h
6
(OT)

-

Opção III / Option III

OP

1.º
semestre

162

52h 30m (TP); 19h
6
(OT)

OP

Avaliação Psicológica II

PSI

2.º
semestre

162

52 h 30 m(TP);
19h (OT)

6

-

Ética, Deontologia e Relações
Profissionais / Ethics, Deontology and
Professional Relation

PSI

2.º
semestre

162

52h 30m (TP); 19h
6
(OT)

-

Psicologia da Educação

PSI

2.º
semestre

162

52 h 30 m(TP);
19h (OT)

6

-

Modelos de Comportamento e Modelos
Cognitivos / Behavior Models and
Cognition Models

PSI

2.º
semestre

162

52 h 30 m(TP);
19h (OT)

6

-

Opção IV / Option IV

OP

2.º
semestre

162

52h 30m (TP); 19h
6
(OT)

OP

(10 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - 1ª Fase do Ciclo de Estudos Integrado em Psicologia - Unidades Curriculares de
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Opção 10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
10.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
1ª Fase do Ciclo de Estudos Integrado em Psicologia - Unidades Curriculares de Opção
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
First Phase of Integrated cycle in Psychology - Optional curricular units
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Horas
Duração /
Trabalho /
Duration
Working
(2)
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

Observações
/
ECTS
Observations
(5)

Bases de Psicofarmacologia / Basics of
Psychopharmacology

AA

semiannual 162

22 h 30 m (T);
30h (PL); 19h 6
(OT)

-

Comportamento Antissocial / Antisocial behavior

PSI

semiannual 162

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

Estatística Multivariada Aplicada / Applied
Multivariate Statistics

ME

semiannual 162

22 h 30 m (T);
30h (PL); 19h 6
(OT)

-

Fundamentos e Aplicações da Hipnose /
Fundamentals and Applications of Hypnosis

PSI

semiannual 162

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

Informática—Noções Básicas / Basic Computer
Skills

ME

semiannual 162

22 h 30 m (T);
30h (PL); 19h 6
(OT)

-

Memória Episódica e Recordações Falsas / Episodic
PSI
Memory and False Memories

semiannual 162

22 h 30 m (T);
30h (PL); 19h 6
(OT)

-

Modificação do Comportamento / Behavior Change

PSI

semiannual 162

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

Necessidades Educativas Especiais / Special Needs
PSI
Education

semiannual 162

Neurolinguística / neurolinguistics

PSI

semiannual 162

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

Psicologia da Emoção / Psychology of Emotions

PSI

semiannual 162

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

Psicologia da Família / Family Psychology

PSI

semiannual 162

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

Psicologia do Desenvolvimento Vocacional /
Psychology of Vocational Development

PSI

semiannual 162

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-
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Psicologia Evolucionista / Evolutionary Psychology

PSI

semiannual 162

52h 30m (TP); 6
19h (OT)

-

Questões Especiais de Psicologia do
Desenvolvimento / Special Issues of Developmental PSI
Psychology

semiannual 162

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

Representação, Organização do Conhecimento e
Resolução de Problemas / Representation,
Know ledge Organization and Problem Solving

PSI

semiannual 162

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

Temas de Desenvolvimento de Carreira do Adulto /
Themes of the Adult Career Development

PSI

semiannual 162

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

Temas de Desenvolvimento Interpessoal /
Interpersonal Development Themes

PSI

semiannual 162

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

Teorias e Modelos de Resolução de Problemas /
Theories and Models of Problem Solving

PSI

semiannual 162

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

Tópicos Especiais de Psicologia Cognitiva da
Memória / Special Topics in Cognitive Psychology of PSI
Memory

semiannual 162

22 h 30 m (T);
30h (PL); 19h 6
(OT)

-

(19 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - 2.ª Fase do Ciclo de Estudos - Área de especialidade: Psicologia das
Organizações e do Trabalho - 4ºano/7.º e 8.º semestres
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
10.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2.ª Fase do Ciclo de Estudos - Área de especialidade: Psicologia das Organizações e do Trabalho
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Second Phase Integrated cycle in Psychology-Area of expertise:Organizations and Work Psychology
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4ºano/7.º e 8.º semestres
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year/seventh and eighth semesters

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

Observações
/
ECTS
Observations
(5)

Estruturas e Processos Organizacionais:Modelos
Conceptuais, Avaliação e Diagnóstico/Organizational St. PSI
and Processes:Concept.Models

1.º
108
semestre

37 h 30 m(TP);
4
18h (OT);

-

Avaliação Psicológica em Gestão de Recursos
Humanos / Psychological Assessment in Human
Resource Management

1.º
162
semestre

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

1.º

52h 30m (TP);

Psicologia das Organizações e Comportamento

PSI
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Organizacional: Perspetivas Teóricas / Organizational
Psychology and Organizational Behavior:T Perspectiv

PSI

semestre 162

19h (OT)

6

-

Fundamentos de Psicologia de Recursos Humanos /
Fundamentals of Human Resources Psychology

PSI

1.º
108
semestre

37 h 30 m(TP);
4
18h (OT)

-

Opção I/ Option I

OP

1.º
162
semestre

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

OP

Opção II / Option II

OP

1.º
108
semestre

37 h 30 m(TP);
4
18h (OT)

OP

Intervenção nas Organizações: Mudança e
Desenvolvimento Organizacional / Intervention in
PSI
Organizations: Organizational Change and Development

2.º
162
semestre

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

Intervenção em Psicologia do Trabalho / Intervention in
Work Psychology

PSI

2.º
108
semestre

37 h 30 m(TP);
4
18h (OT)

-

Intervenção Psicológica no Desenvolvimento de
Recursos Humanos / Psychological Intervention in
Human Resource Development

PSI

2.º
162
semestre

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

Técnicas de Intervenção e Avaliação Organizacional /
Intervention Techniques and Organizational
Assessment

PSI

2.º
108
semestre

37 h 30 m(TP);
4
18h (OT)

-

Opção III / Option III

OP

2.º
162
semestre

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

OP

Opção IV / Option IV

OP

2.º
108
semestre

37 h 30 m(TP);
4
18h (OT)

OP.

(12 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - 2.ª Fase do Ciclo de Estudos - Área de especialidade: Psicologia das
Organizações e do Trabalho - 5ª ano/9.º e 10.º semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
10.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2.ª Fase do Ciclo de Estudos - Área de especialidade: Psicologia das Organizações e do Trabalho
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Second Phase of the Integrated cycle - Area of expertise: Organizations and Work Psychology
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5ª ano/9.º e 10.º semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year/Ninth and tenth semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Duração /
Scientific Area
Duration (2)
(1)

Estágio / Internship

PSI

Observações
Horas Trabalho / Horas Contacto
/
Working Hours / Contact Hours ECTS
Observations
(3)
(4)
(5)

Sem/semiannual 810

98h.15 min (OT)

30

-
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PSI

37h e/and 30 m
a/to 80h (S)/83h
(OT)

Sem/semiannual 810

30

-

(2 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - 2.ª Fase do Ciclo de Estudos-Área de especialidade: Educação, Desenvolvimento
e Aconselhamento - 4º ano/ 7.º e 8.º semestres
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
10.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2.ª Fase do Ciclo de Estudos-Área de especialidade: Educação, Desenvolvimento e Aconselhamento
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Second Phase of the Integrated cycle- Area of expertise: - Education, Counseling and Development
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano/ 7.º e 8.º semestres
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year/seventh and eighth semesters

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Modelos de Aconselhamento e Sistemas de
Desenvolvimento / Models of Counseling and
Development Systems

PSI

1.º
162
Semestre

52h 30m (TP);
19h (OT)

6

-

Avaliação em Contextos de Aconselhamento
Vocacional / Evaluation Contexts of Vocational
Counseling

PSI

1.º
108
Semestre

37 h 30 m(TP);
18h (OT)

4

-

Desenvolvimento e Intervenção na Infância e na
Adolescência / Development and Intervention in
Childhood and Adolescence

PSI

1.º
108
Semestre

37h 30m (TP)
18h (OT)

4

-

Modelos de Carreira e Consulta Vocacional /
Models of Career and Vocational Consulting

PSi

1.º
162
Semestre

52h 30m (TP);
19h (OT)

6

-

Opção I / Option I

OP

1.º
162
Semestre

52h 30m (TP);
19h (OT)

6

OP

Opção II/ Option II

OP

1.º
108
Semestre

37 h 30 m(TP);
18h (OT)

4

OP

Intervenção Psicológica em Contextos Escolares /
PSI
Psychological Intervention in School Contexts

2.º
162
Semestre

52h 30m (TP);
19h (OT)

6

-

Avaliação e Intervenção nas Necessidades
Educativas Especiais / Assessment and
Intervention in Special Education Needs

2.º
162
Semestre

52h 30m (TP);
19h (OT)

6

-

2.º

37 h 30 m(TP);

Instrumentos de Avaliação e Relatórios

PSI

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Observações
Contacto /
/
ECTS
Contact Hours
Observations
(4)
(5)
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Psicológicos /Assessment Instruments and
Psychological Reports

PSI

Semestre 108

18h (OT)

4

-

Desenvolvimento e Intervenção no Adulto e no
Idoso / Development and Intervention in Adult and PSI
Elderly

2.º
108
Semestre

37 h 30 m(TP);
18h (OT)

4

-

Opção III / Option III

OP

2.º
162
Semestre

52h 30m (TP);
19h (OT)

6

OP

Opção IV / Option IV

OP

2.º
108
Semestre

37 h 30 m(TP);
18h (OT)

4

OP

(12 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - 2.ª Fase do Ciclo de Estudos - Área de especialidade: Educação,
Desenvolvimento e Aconselhamento - 5º ano/ (9.º e 10.º semestres)
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
10.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2.ª Fase do Ciclo de Estudos - Área de especialidade: Educação, Desenvolvimento e Aconselhamento
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Second Phase of the Integrated cycle - Area of Expertise: Education, Counseling and Development
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º ano/ (9.º e 10.º semestres)
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
5th year/Ninth and tenth semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Observações
Área Científica /
Horas Trabalho / Horas Contacto /
Duração /
/
Scientific Area
Working Hours
Contact Hours
ECTS
Duration (2)
Observations
(1)
(3)
(4)
(5)

Estágio / Internship

PSI

Seminário de Análise de Dados /Tese
PSI
- Seminar on Data Analysis / Thesis

Anual /
annual

810

98h.15 min (OT)

30

-

Anual/annual 810

37 h e/and 30 m
a/to 80h (S)/83h
(OT)

30

-

(2 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - 2ª Fase Ciclo de estudos- Psicologia Clínica e da Saúde - Subárea:Psicoterapia
Sistémica e Famíliar - 4º ano/7.º e 8.º semestres
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
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10.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2ª Fase Ciclo de estudos- Psicologia Clínica e da Saúde - Subárea:Psicoterapia Sistémica e Famíliar
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
2nd Phase- Area of Expertise:Clinical Health Psychology-Subarea:Systemic Psychotherapy and Family
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano/7.º e 8.º semestres
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year/seventh and eighth semesters

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

Observações
/
ECTS
Observations
(5)

Avaliação Neuropsicológica / Neuropsychological
Assessment

PSI

1.º
108
semestre

37 h 30 m(TP);
4
18h (OT)

-

Fundamentos da Psicoterapia Sistémica: teoria e
investigação / Foundations of Systemic
Psychotherapy: theory and research

PSI

1.º
162
semestre

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

Modelos e Modalidades de Intervenção Sistémica /
Models and Methods of Systemic Intervention

PSI

1.º
162
semestre

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

Saúde Mental Comunitária / Community Mental Health

PSI

1.º
108
semestre

37 h 30 m(TP);
4
18h (OT)

-

Opção I / Option I

OP

1.º
162
semestre

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

OP

Opção II / Option II

OP

1.º
108
semestre

37 h 30 m(TP);
4
18h (OT)

OP

Instrumentos de Avaliação e Relatórios Psicológicos /
PSI
Assessment Instruments and Psychological Reports

2.º
108
semestre

37 h 30 m(TP);
4
18h (OT)

-

Intervenção sistémica em Problemas e Populações
Especiais / Systemic intervention in Problems and
Special Populations

PSI

2.º
162
semestre

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

Avaliação e Temas de Investigação em Psicoterapia
Sistémica / Evaluation and Research Themes in
Systemic Psychotherapy

PSI

2.º
162
semestre

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

Desenvolvimento Profissional e Pessoal em
Psicoterapia Sistémica e Familiar / Professional and
Personal Development in Systemic and Family psy

PSI

2.º
108
semestre

37 h 30 m(TP);
4
18h (OT)

-

Opção III / Option III

OP

2.º
162
semestre

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

OP.

Opção IV / Option IV

OP

2.º
108
semestre

37 h 30 m(TP);
4
18h (OT)

OP

(12 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - 2ª Fase do Ciclo de Estudos-Psicologia Clínica e da Saúde-Subárea:Psicoterapia
Sistémica e Famíliar - 5º ano/9.º e 10.º semestres
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10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
10.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2ª Fase do Ciclo de Estudos-Psicologia Clínica e da Saúde-Subárea:Psicoterapia Sistémica e Famíliar
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
2nd Phase - Expertise: Clinical and Health Psychology - Subarea: Systemic Psychotherapy and Family
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º ano/9.º e 10.º semestres
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
5th year/Ninth and tenth semesters

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Observações
Área Científica /
Horas Trabalho / Horas Contacto /
Duração /
/
Scientific Area
Working Hours
Contact Hours
ECTS
Duration (2)
Observations
(1)
(3)
(4)
(5)

Estágio / Internship

PSI

Seminário de Análise de Dados /Tese
PSI
- Seminar on Data Analysis / Thesis

Anual /
annual

810

Anual/annual 810

98h.15 min (OT)

30

-

37h e 30 m a 80h
(S)/83h (OT)

30

-

(2 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - 2.ªFase do Ciclo de Estudos:Psicologia Clínica Saúde;subárea:Psicopatologia
Psicoterapias Dinâmicas - 4º ano/7º e 8º Semestres
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
10.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2.ªFase do Ciclo de Estudos:Psicologia Clínica Saúde;subárea:Psicopatologia Psicoterapias Dinâmicas
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
2sd Phase-Expertise:Clinical and Health Psychology-Subarea:Dynamic Psychopathology and Psychotherapy
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano/7º e 8º Semestres
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10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4 th year/seventh and eighth semesters

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Observações
Área Científica Duração / Horas Trabalho Horas Contacto
/
Unidades Curriculares / Curricular Units / Scientific
Duration / Working
/ Contact Hours ECTS
Observations
Area (1)
(2)
Hours (3)
(4)
(5)
Avaliação Neuropsicológica /
Neuropsychological Assessment

PSI

1.º
108
semestre

37 h 30 m(TP);
18h (OT

4

-

Temas Aprofundados de Psicopatologia do
Adulto / Advanced Themes of Adult
Psychopathology

PSI

1.º
162
semestre

52h 30m (TP);
19h (OT)

6

-

Saúde Mental Comunitária / Community Mental
PSi
Health

1.º
108
semestre

37 h 30 m(TP);
18h (OT)

4

-

Psicopatologia Infantil / Child Psychopathology PSI

1.º
162
semestre

52h 30m (TP);
19h (OT)

6

-

Opção I / Option I

OP

1.º
162
semestre

52h 30m (TP);
19h (OT)

6

OP

OpçãoII/Option II

OP

1.º
108
semestre

37 h 30 m(TP);
18h (OT)

4

OP

Instrumentos de Avaliação e Relatórios
Psicológicos / Assessment Instruments and
Psychological Reports

PSI

2.º
108
semestre

37 h 30 m(TP);
18h (OT)

4

-

Psicoterapias Dinâmicas / Dynamic
Psychotherapy

PSI

2.º
162
semestre

52h 30m (TP);
19h (OT)

6

-

Teoria e Técnica do Psicodrama / Theory and
PSI
Techniques of Psychodrama

2.º
108
semestre

37 h 30 m(TP);
18h (OT)

4

-

Intervenção Clínica na Infância / Clinic
Intervention in Childhood

PSI

2.º
162
semestre

52h 30m (TP);
19h (OT)

6

-

Opção III / Option III

OP

2.º
162
semestre

52h 30m (TP);
19h (OT)

6

OP.

Opção IV / Option IV

OP

2.º
108
semestre

37 h 30 m(TP);
18h (OT)

4

OP

(12 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - 2.ªFase do Ciclo de Estudos:Psicologia Clínica Saúde;subárea:Psicopatologia e
PsicoterapiasDinâmicas - 4º ano/9º e 10º Semestres
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
10.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2.ªFase do Ciclo de Estudos:Psicologia Clínica Saúde;subárea:Psicopatologia e PsicoterapiasDinâmicas
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
2sd Phase-Expertise:Clinical and Health Psychology-Subarea:Dynamic Psychopathology and Psychotherapy
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10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano/9º e 10º Semestres
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year/ninth and tenth Semesters

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Observações
Horas Trabalho /
Horas Contacto /
/
Working Hours
ECTS
Contact Hours (4)
Observations
(3)
(5)

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Duração /
Scientific Area
Duration
(1)
(2)

Estágio / Internship

PSI

anual/annual 810

98h.15 min (OT)

30

-

Seminário de Análise de Dados /Tese
PSI
- Seminar on Data Analysis / Thesis

anual/annual 810

37h e/and 30 m a/to
30
80h (S)/83h (OT

-

(2 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - 2ª Fase Ciclo Estudos:Psic.Clinica Saude -Int.CognitivoComportamentaisPerturbaçõesPsicológicasSaúde - 4ºano/9º e 10º Semestres
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
10.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2ª Fase Ciclo Estudos:Psic.Clinica Saude -Int.Cognitivo-ComportamentaisPerturbaçõesPsicológicasSaúde
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
ClinicalHealthPsychology-Cognitive-Behavioral Interventions PsychologicalDisordersHealth
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4ºano/9º e 10º Semestres
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year/seventh and eighth Semesters

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Avaliação Neuropsicológica / Neuropsychological
Assessment

PSI

1st
108
semester

37 h 30 m(TP);
4
18h (OT)

-

Terapias Cognitivo-Comportamentais em Adultos –
PSI
I / Cognitive Behavior Therapy in Adults - I

1st
semester 162

52h 30m (TP);
19h (OT)

6

-

Terapias Cognitivo-Comportamentais em Crianças
e Adolescentes-I / Cognitive Behavior Therapy in
Children and Adolescents-I

1st
162
semester

52h 30m (TP);
19h (OT)

6

-

PSI

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

Observações
/
ECTS
Observations
(5)
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Psicopatologia Cognitivo-Desenvolvimental /
Cognitive-Developmental Psychopathology

PSI

1st
108
semester

37 h 30 m(TP); 4
18h (OT)

-

Opção I / Option I

OP

1st
162
semester

52h 30m (TP);
19h (OT)

6

-

Opção II / Option II

OP

1st
108
semester

37 h 30 m(TP);
4
18h (OT)

-

Instrumentos de Avaliação e Relatórios
Psicológicos / Instruments of Psychological
Assessment and Reports

PSI

2nd
108
semester

37 h 30 m(TP);
4
18h (OT)

-

Terapias Cognitivo-Comportamentais em Adultos –
PSI
II / Cognitive Behavior Therapy in Adults - II

2nd
162
semester

52h 30m (TP);
19h (OT)

6

-

Terapias Cognitivo-Comportamentais em Crianças
e Adolescentes-II / Cognitive Behavior Therapy in
Children and Adolescents-II

PSI

2nd
162
semester

52h 30m (TP);
19h (OT)

6

-

Terapias Cognitivas / Cognitive Therapies

PSI

2nd
108
semester

37 h 30 m(TP);
4
18h (OT)

-

Opção III / Option III

OP

2nd
162
semester

52h 30m (TP);
19h (OT)

6

-

Opção IV / Option IV

OP

2nd
108
semester

37 h 30 m(TP);
4
18h (OT)

-

(12 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - 2ª Fase Ciclo Estudos:Psic.Clinica Saude -Int.CognitivoComportamentaisPerturbaçõesPsicológicasSaúde - 5º ano/9º e 10º Semestres
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
10.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2ª Fase Ciclo Estudos:Psic.Clinica Saude -Int.Cognitivo-ComportamentaisPerturbaçõesPsicológicasSaúde
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
2ndClinicalHealthPsychology-Cognitive-Behavioral Interventions PsychologicalDisordersHealth
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º ano/9º e 10º Semestres
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
5th year/ninth and tenth semesters

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Duração /
Scientific Area
Duration
(1)
(2)

Estágio/ Training

PSI

Seminário de Análise de Dados /Tese
PSI
- Seminar on Data Analysis / Thesis

Observações
Horas Trabalho /
Horas Contacto /
/
Working Hours
ECTS
Contact Hours (4)
Observations
(3)
(5)

anual/annual 810

98h.15 min (OT)

30

-

anual/annual 810

37h e 30 m a 80h
(S)/83h (OT)

30

-
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(2 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - 2ª Fase do Ciclo de Estudos - Psicologia Clínica e da Saúde; subárea : Psicologia
Forense - (4º ano 7º e 8º semestres)
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
10.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2ª Fase do Ciclo de Estudos - Psicologia Clínica e da Saúde; subárea : Psicologia Forense
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Area of Expertise: Clinical and Health Psychology - Subarea: Forensic Psychology
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
(4º ano 7º e 8º semestres)
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
(4th year/seventh and eighth semesters)

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Observações
Área Científica / Duração / Horas Trabalho / Horas Contacto /
/
Scientific Area
Duration Working Hours
Contact Hours
ECTS
Observations
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Avaliação Neuropsicológica

PSI

1º
semestre

108

37h 30m (TP); 18h
4
(OT)

-

Psicologia Forense

PSI

1º
semestre

162

52h 30m (TP); 19h
6
(OT)

-

Temas de Direito em Psicologia
Forense

PSI

1º
semestre

162

52h 30m (TP); 19h
6
(OT)

-

Avaliação Psicológica e Perícias
Forenses

PSI

1º
semestre

108

37h 30m (TP); 18h
4
(OT)

-

Opção I

OP

1º
semestre

162

52h 30m (TP); 19h
6
(OT)

-

Opção II

OP

1º
semestre

108

37h30m(TP); 19h
(OT)

4

-

Instrumentos de Avaliação e
Relatórios Psicológicos (UC obrigatória PSI
da Área)

2º
semestre

108

37h30m(TP); 19h
(OT)

4

-

Temas de Investigação em Psicologia
PSI
Forense

2º
semestre

108

37h30m(TP); 19h
(OT)

4

-

Modelos e Programas de Intervenção
PSI
com Vítimas

2º
semestre

162

52h 30m (TP); 19h
6
(OT)

-

Modelos e Programas de Intervenção
PSI
com Agressores

2º
semestre

162

52h 30m (TP); 19h
6
(OT)

-

Opção III

2º
semestre

162

52h 30m (TP); 19h
6
(OT)

-

OP

2º

37h30m(TP); 19h
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OP

semestre

108

(OT)

4

-

(12 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - 2ªFase do Ciclo de Estudos- Psicologia Clinica e Saude ;Subárea:Psicologia
Forense - 5º ano/9º e 10º Semestres
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
10.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2ªFase do Ciclo de Estudos- Psicologia Clinica e Saude ;Subárea:Psicologia Forense
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Area of Expertise: Clinical and Health Psychology - Subarea: Forensic Psychology
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º ano/9º e 10º Semestres
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
5th year/Ninth and tenth semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Observações
Área Científica / Duração / Horas Trabalho / Horas Contacto /
Unidades Curriculares / Curricular
/
Scientific Area
Duration Working Hours
Contact Hours
ECTS
Units
Observations
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Estágio/Training

PSI

Anual

810

98h 15m (OT)

30

-

Seminário de Análise de
dados/Dissertação/Seminar on Data
Analysis / Thesis

PSI

Anual

810

47h e 30m a 80h
(S)/83h (OT)

30

-

(2 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - 2ªFase do Ciclo de Estudos - Psicologia Clinica Saúde; Subárea:
Psicogerontologia Clinica - (7ºe 8ºSemestres)
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
10.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
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2ªFase do Ciclo de Estudos - Psicologia Clinica Saúde; Subárea: Psicogerontologia Clinica
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Area of Expertise: Clinical and Health Psychology - Subarea: Clinical Psychogerontology
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
(7ºe 8ºSemestres)
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year/seventh and eighth semesters

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Observações
Área Científica / Duração / Horas Trabalho / Horas Contacto /
/
Scientific Area
Duration Working Hours
Contact Hours
ECTS
Observations
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Avaliação Neuropsicológica

PSI

1º
Semestre

108

37h30m (TP); 18h
(OT)

4

-

Biologia e Fisiologia do Envelhecimento
PSI
(FM-UC)

1º
Semestre

162

52h 30m (TP); 19h
6
(OT)

-

Avaliação e Programas de
Reabilitaçãoem Adultos Idosos

PSI

1º
Semestre

162

52h 30m (TP); 19h
6
(OT)

-

Neuropsicologia do Envelhecimento

PSI

1º
Semestre

162

37h 30m (TP); 18h
4
(OT)

-

Opção I

OP

1º
Semestre

162

52h 30m (TP); 19h
6
(OT)

-

Instrumentos de Avaliação e
Relatórios Psicológicos (UC obrigatória PSI
da Área)

2º
Semestre

108

37h 30m; 18h (OT) 4

-

Modelos de Intervenção em Adultos
Idosos

PSI

2º
Semestre

162

52h 30m (TP); 19h
6
(OT)

-

Intervenção Psicoterapêutica em
Adultos Idosos

PSI

2º
Semestre

162

52h 30m (TP); 19h
6
(OT)

-

Envelhecimento Ativo

PSI

2º
Semestre

108

37h 30m; 18h (OT) 4

-

Opção III

OP

2º
Semestre

162

52h 30m (TP); 19h
6
(OT)

-

Opção IV

OP

2º
Semestre

108

37h 30m; 18h (OT) 4

-

(11 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - 2ª Fase do Ciclo de Estudos - Psic.Clinica e da Saude; Subárea Psicogerontologia
Clínica - 9º e 10º Semestres
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
10.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
2ª Fase do Ciclo de Estudos - Psic.Clinica e da Saude; Subárea Psicogerontologia Clínica
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10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Area of Expertise: Clinical Health Psychology - Subarea: Clinical Psychogerontology
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
9º e 10º Semestres
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
5th year/Ninth and tenth semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Observações
Área Científica / Duração / Horas Trabalho / Horas Contacto /
Unidades Curriculares / Curricular
/
Scientific Area Duration Working Hours
Contact Hours
ECTS
Units
Observations
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Estágio/Training

PSI

Anual

810

98h 15m (OT)

30

-

Seminário de Análise de Dados/
Dissertação/- Seminar on Data
Analysis / Thesis

PSI

Anual

810

37h30m a 80h (OT) 30

-

(2 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - Unidades Curriculares de Opção - 2ª Fase do Mestrado Integrado em Psicologia 7º e 8º Semestres
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia
10.2.1. Study Cycle:
Psychology
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Unidades Curriculares de Opção - 2ª Fase do Mestrado Integrado em Psicologia
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Optional Curricular Units – 2nd Phase of the Master in Psychology
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
7º e 8º Semestres
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
Seventh and eighth semesters

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Formação Avançada em Psicologia do Trabalho /

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Horas
Duração /
Trabalho /
Duration
Working
(2)
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

Observações
/
ECTS
Observations
(5)

PSI

Semianual 108

37 h 30
m(TP); 18h

4

-
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Advanced Training in Work Psychology

(OT)

Grupos e Relações entre Grupos / Groups and
Relationship betw een Groups

PSI

Semianual 108

37 h 30
m(TP); 18h
(OT)

4

-

Intervenção Psicológica na Criança Maltratada /
Psychological Intervention in Abused Children

PSI

Semianual 162

18h (OT)

6

-

Aconselhamento de Carreira online / Online Career
Counseling

PSI

Semianual 108

37 h 30
m(TP); 18h
(OT)

4

-

Aconselhamento, Relação e Comunicação Humana /
Counseling, Human Relation and Communication

PSI

Semianual 162

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

Diagnóstico Operatório e Aprendizagens Escolares /
Operatory Diagnosis and School learning

PSI

Semianual 108

37 h 30
m(TP); 18h
(OT)

4

-

Problemas de Desenvolvimento na Infância e na
Adolescência / Development Problems in Childhood
and Adolescence

PSI

Semiannual 162

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

Psicologia Positiva e Bem-estar / Positive Psychology
and Well-being

PSI

Semiannual 108

37 h 30
m(TP); 18h
(OT)

4

-

Aconselhamento e Orientação nas Transições /
Advice and Guidance on Transitions

PSI

Semiannual 108

37 h 30
m(TP); 18h
(OT)

4

-

Psicologia Evolucionista do Desenvolvimento /
Evolutionary Psychology of Development

PSI

Semiannual 108

37 h 30
m(TP); 18h
(OT)

4

-

Ensino da Psicologia / Teaching Psychology

PSI

Semiannual 108

37 h 30
m(TP); 18h
(OT)

4

-

Parentalidade e Desenvolvimento / Parenting and
Development

PSI

Semiannual 108

37 h 30
m(TP); 18h
(OT)

4

-

Programas de Promoção do Sucesso e de Prevenção
de Risco / Programs to Promote Success and Risk
PSI
Prevention

Semiannual 162

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

Terapias Cognitivo-Comportamentais nas Perturbações
do Comportamento Alimentar / Cognitive Behavior
PSI
Therapy in Disorders of Feeding Behavior

Semiannual 108

37 h 30
m(TP); 18h
(OT)

4

-

Intervenções Psicológicas em Problemas de Saúde /
Psychological Interventions in Health Problems

PSI

Semiannual 162

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

Terapias Cognitivo-Comportamentais nas Perturbações
da Personalidade / Cognitive Behavior Therapy in
PSI
Personality Disorders

Semiannual 108

37 h 30
m(TP); 18h
(OT)

4

-

Terapias Cognitivo-Comportamentais na Doença
PSI
Crónica / Cognitive Behavior Therapy in Chronic Illness

Semiannual 162

52h 30m (TP);
6
19h (OT)

-

Intervenções em Situações Traumáticas / Interventions
PSI
in Traumatic Situations

Semiannual 108

37 h 30
m(TP); 18h
(OT)

4

-

A Perspetiva Evolucionária na Psicologia Clínica /
Evolutionary perspective in Clinical Psychology

PSI

Semiannual 108

37 h 30
m(TP); 18h
(OT)

4

-

O Mindfulness na Psicologia Clínica / Mindfulness in
Clinical Psychology

PSI

Semiannual 108

37 h 30
m(TP); 18h
(OT)

4

-

Inter. Cog-Comport. em Contextos Específicos na
Infância e Adolescência/Cognitive-Behavioral
Interventions in Specific Contexts of Childhood and
Adol.

PSI

Semiannual 108

37 h 30
m(TP); 18h
(OT)

4

-

Sexologia Clínica / Clinical sexology

PSI

Semiannual 108

37 h 30
m(TP); 18h
(OT)

4

-

(22 Item s)
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10.3. Fichas curriculares dos docentes
Mapa XIII 10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>
10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
10.3.4. Categoria:
<sem resposta>
10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>
10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)
Mapa XIV - 1º OB - Bases Biológicas do Comportamento
10.4.1.1. Unidade curricular:
1º OB - Bases Biológicas do Comportamento
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Marques Carreira -12 horas contacto (6 aulas teóricas de 2 h cada)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Fernando Jesus Regateiro -8 horas contacto (4 aulas teóricas de 2 h cada)
Henriqueta Alexandra Mendes Brêda Lobo Coimbra Silva – 40 horas de contacto
Maria Joana Lima Barbosa de Melo – 39 horas de contacto
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Fernando Jesus Regateiro -8 horas contacto (4 aulas teóricas de 2 h cada)
Henriqueta Alexandra Mendes Brêda Lobo Coimbra Silva – 40 horas de contacto
Maria Joana Lima Barbosa de Melo – 39 horas de contacto
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender os mecanismos biológicos e genéticos básicos responsáveis pelo funcionamento da célula, pela
sua diferenciação e integração no organismo;
- Explicar as bases biológicas e genéticas do comportamento normal, a sua complexidade e variabilidade interindividual, assim como as bases biológicas e genéticas dos desvios da normalidade;
- Identificar especificidades das células envolvidas na neurotransmissão e compreender os diferentes
mecanismos associados à transmissão nervosa;
- Identificar o papel da hereditariedade e da interação com o ambiente físico, biológico e social na determinação
dos fenótipos;
- Saber selecionar metodologias para avaliar a etiologia e o risco de recorrência de fenótipos patológicos de
origem genética que envolvam disfunções comportamentais;
- Identificar as especificidades do aconselhamento genético de cada tipo de patologia genética (cromossómica,
monogénica e multifatorial ou complexa).
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10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand the basic biologic and genetic mechanisms responsible for the function, differentiation and
integration of the cell in the organism;
- To explain the biologic and genetic basis of normal behaviour, its complexity and variability, as well as the
biologic and genetic basis of dysfunctional behaviour;
- To identify the specificities of the cells involved in neurotransmission and to understand different mechanisms
related to nervous transmission;
- To identify the role of the interdependence between inheritance and physical, biologic and social environment
in the determination of phenotype;
- To select the appropriate methodology to evaluate the cause and the recurrence risk of abnormal phenotypes
involving dysfunctional behaviour;
- To identify the specificities of genetic counselling for each type of genetic disease (chromossomic, monogenic
and multifactorial or complex)
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Estrutura da célula eucariota: compartimentos celulares e tráfego intracelular
- Mecanismos biológicos básicos: do DNA à proteína
- Princípios gerais de sinalização celular.
- Regulação da expressão génica
- Estrutura geral do sistema nervoso no Homem
- Princípios gerais de neurotransmissão
- Ciclo celular, mitose, meiose, gametogénese e fertilização
- Anomalias cromossómicas: tipos, mecanismos de formação e mosaicismo
- Variabilidade genética: polimorfismos e mutações
- Metodologias de diagnóstico em genética e suas aplicações
- Hereditariedade mendeliana: características, cálculos de risco e aconselhamento genético
- Hereditariedade não mendeliana: hereditariedade mitocondrial, imprinting genético e hereditariedade
multifatorial
- Consanguinidade e genética de populações
- Anomalias congénitas: o exemplo do atraso mental
- Princípios do aconselhamento genético
10.4.1.5. Syllabus:
Structure of the eukaryotic cell: cellular compartments and intracellular trafficking
- Basic biological mechanisms: from DNA to protein
- General principles of cellular signaling
- Regulation of gene expression
- General structure of the human nervous system.
- General principles of neurotransmission
- Cell cycle, mitosis, meiosis, gametogenesis and fertilization
- Chromosomal anomalies: balanced and unbalanced anomalies, mechanisms of formation, mosaicism
- Genetic variability: polymorphisms and mutations
- Diagnostic methodologies in genetics and their application
- Mendelian inheritance: characteristics, risk calculations and genetic counselling
- Non-mendelian inheritance: mitochondrial inheritance, genetic imprinting and complex traits
- Consanguinity and population genetics
- Congenital abnormalities: the example of mental delay
- Principles of genetic counselling
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
-O conh. da estrutura e funções da célula eucariota e do fenómeno da neurotransmissão permite compreender
o funcionamento celular normal e entender os desvios que ocorrem na doença;
-O estudo dos processos de divisão celular é importante para entender a forma com a célula e os organismos
se perpetuam. O conhecimento do processo de formação de gâmetas e posterior fertilização é essencial para
entender a formação de um novo organismo em condições normais e os problemas que podem ocorrer.
- A regulação da expressão génica é essencial para compreender a diferenciação celular, a sua integração no
todo do organismo, a interação e interdependência com o meio externo físico, biológico e social e a ocorrência
de disfunções
- O conhecimento sobre polimorfismos e mutações é essencial para compreender o DNA como fonte de
variabilidade individual normal e de doença
- A caracterização dos vários tipos de fenótipos genéticos permite compreender as especificidades do
aconselhamento genético
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10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The knowledge of the eukaryotic cell structure and function and of neurotrans. allows the understanding of
normal cell function and possible dysfunctions associated with disease.
- The study of the process of cell division is important to understand the way the cell and organisms perpetuate
themselves. The knowledge of the gametes formation process and subsequent fertilization is essential for
understanding the formation of a new organism under normal conditions and problems that may occur.
- The regulation of gene expression is essential to understand the differentiation and integration of the cell in the
organism, the interdependence between inheritance and environment and the occurrence of pathology
- The characterization of polymorphisms and mutations is essential to understand the DNA as a cause of normal
variability and disease
- The characterization of the different types of genetic phenotypes allows to understand the specificities of the
respective genetic counselling
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
aulas teóricas, expositivas
- aulas teórico-práticas para discussão em grupo de temas atuais e transversais à Biologia e à Genética
- aulas práticas, para resolução de problemas de aconselhamento genético
- auto-formação e auto-avaliação baseada na resolução de problemas propostos com soluções
- auto-formação baseada na resolução de duas fichas sobre artigos científicos
Metodologia de avaliação: exame escrito final ou avaliação periódica através de testes teóricos(50%) e práticos
(50%)
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes: lectures
- Theoretical and practical classes: to discuss proposed topics related to Biology and Genetics.
- Theoretical and practical classes: to discuss and solve problems of genetic counselling
- Homework: training exercises
- Scientific papers to analyse
Assessment method: final written exam or periodic assessment with theoretical (50%) and practical (50%)
tests.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas teóricas, essencialmente expositivas, facilitam a compreensão dos conteúdos programáticos;
- As aulas teórico-práticas com discussão de temas atuais pelos alunos e os docentes permitem contextualizar
a importância da Biologia e da Genética na sociedade moderna e avaliar o seu impacto no contexto
psicossocial.
- As aulas práticas permitem a aplicação dos conhecimentos na resolução de problemas de aconselhamento
genético;
- Os exercícios de auto-formação e auto-avaliação promovem a consolidação dos conhecimentos e permitem
um treino orientado para a avaliação final;
- A análise dos artigos científicos permite aos alunos verificarem a utilidade e aplicação dos conhecimentos à
sua área específica de formação.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical classes: mainly lectures, they allow a more structured understanding of the contents.
- Theoretical/Practical classes: the discussion of different topics with students allows the contextualization of
Biology and Genetics in modern society and its psychosocial impact.
- Practical classes: they allow the application of the theory to the resolution of cases of genetic counselling.
- Homework exercises: they improve the knowledge of the subjects and allow the training for the final exam.
- Analysis of scientific papers: useful for the students to assess their competences and to exemplify the
application of Biology and Genetics to the area of Psychology.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
. Books:
- Biologia Celular e Molecular. Carlos Azevedo. Lidel. 4ª edição, 2004.
- Molecular Biology of the Cell. Alberts et al. Garland Sci. 5th ed, 2008.
- Manual de Genética Médica. F.J. Regateiro. Imprensa da Universidade, Coimbra, 2003.
- Human Molecular Genetics 4; Tom Strachen&Andrew P. Read;
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

350/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

- Genética en Medicina: Thompson&Thompson, 5ª Edição
2. Papers:
Generalist genes analysis of DNA markers associated with mathematical ability and disability reveals shared
influence across ages and abilities. Sophia J Docherty, Yulia Kovas, Stephen A Petrill, Robert Plomin. BMC
Genetics 2010, 11:61
- The future of genetics in psychology and psychiatry: Microarrays, genome-wide association, and non-coding
RNA. Robert Plomin1 and Oliver S. P. Davis1. J Child Psychol Psychiatry. 2009; 50:63–71.

Mapa XIV - 1º OB- Ciências Sociais
10.4.1.1. Unidade curricular:
1º OB- Ciências Sociais
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Pires Valentim
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Carla Sofia Andrade Teodósio dos Santos Valadas e Góis - 22h 30m (T) 30h (PL)
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Carla Sofia Andrade Teodósio dos Santos Valadas e Góis - 22h 30m (T) 30h (PL)
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No âmbito da disciplina de Ciências Sociais pretende-se fornecer aos estudantes uma visão global das
Ciências Sociais, destacando em particular o papel fundamental da Sociologia. Neste sentido, serão abordadas
as principais correntes Teóricas da Sociologia.
De entre as competências que os estudantes deverão adquirir enfatizam-se as seguintes:
- Aquisição de conceitos básicos das Ciências Sociais.
- Compreensão do percurso histórico-evolutivo do pensamento em Ciências Sociais, com ênfase na Sociologia.
- Introdução à análise e ao debate de teorias atuais das Ciências Sociais, com ênfase na Sociologia.
- Aquisição de competências de análise e debate de temas atuais das Ciências Sociais.
- Desenvolvimento de uma visão crítica dos fenómenos sociais e da sociedade que nos rodeia.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim of this Curricular Unit is to present students with a global understanding of social sciences, highlighting
the central place of Sociology. Thus, the analysis of the development of major theoretical approaches in
Sociology will be carefully analyzed.
Some of the competencies that students should obtain are:
- Learning of basic concepts within the Social Sciences.
- Understanding the history and development of the major theoretical approaches in Sociology.
- Introduction to the analysis and debate of some theoretical transformations currently undergoing.
- Ability to critically reflect on social issues and our (global) society.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
. Aspectos epistemológicos do estudo das Ciências Sociais. Uma visão global sobre as Ciências Sociais. A
ruptura com o senso comum nas Ciências Sociais
2. Raízes históricas do desenvolvimento das Ciências Humanas e das Ciências Sociais
3. Grandes correntes sociológicas clássicas
3.1.A Sociologia Europeia
3.1.1. A Sociologia Francesa (Saint-Simon; Comte; Durkheim)
3.1.2. A Sociologia Alemã (Marx; Weber; Simmel)
3.1.3. A Sociologia Britânica (Spencer)
3.1.4. A Sociologia Italiana (Pareto; Mosca)
3.2. A Sociologia Norte-Americana
3.2.1. A Escola de Chicago
3.2.2. A Escola de Harvard (Sorokin; Talcott Parsons)
4. Grandes correntes sociológicas modernas
5. Modernidade e Pós-Modernidade
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10.4.1.5. Syllabus:
. Epistemological aspects of the study of Social Sciences. A global vision of Social Sciences. The rupture with
common sense in Social Sciences
2. Historical reasons for the development of Social Sciences
3. Great classical trends of Sociology
3.1 European Sociology
3.1.1. French Sociology (Saint-Simon; Comte; Durkheim)
3.1.2. German Sociology (Marx; Weber; Simmel)
3.1.3. British Sociology (Spencer)
3.1.4. Italian Sociology (Pareto; Mosca)
3.2. North-American Sociology
3.2.1. The Chicago School
3.2.2. The Harvard School (Sorokin; Talcott Parsons)
4. Great modern trends of Sociology
5. Modernity and Post-Modernity
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular na medida em que o
programa está estruturado em torno das principais correntes teóricas da Sociologia, desde os autores
clássicos até às correntes contemporâneas/mais recentes.
Complementarmente, sublinhamos que os primeiros dois pontos do programa vão ao encontro das
especificidades do olhar sociológico, de molde a permitir criar as bases para um pensamento analítico e
criativo por parte dos alunos
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is consistent with the objectives of the curricular unit since it is constructed around the major
theoretical approaches in Sociology, from early origins thinkers to contemporary and recent theories.
Moreover, the first, introductory ideas regarding the specificities of the “sociological imagination” emphasize its
indispensability in laying the foundations for an analytical and creative mindset.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino adotados são a exposição e discussão (individual e em grupo) de ideias.
São dois os métodos de avaliação previstos:
A/ Avaliação continua.
Dois testes escritos (75%) e trabalhos práticos a realizar no âmbito das aulas (25%). Estes últimos consistirão
na análise e discussão oral de um texto do caderno de textos previamente disponibilizado pela docente.
B/ Exame
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methods:
Lectures; Discussion; Group Discussion.
There are two distinct components of evaluation:
A/ In-class oral discussion and written presentation of a scientific paper – 25%. Two written tests – 75%.
B/ Exam
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método expositivo é considerado essencial para fornecer aos estudantes algumas ferramentas teóricas
primordiais, relacionadas nomeadamente com a compreensão da história e evolução do pensamento teórico
das Ciências Sociais e, em particular, da Sociologia. Esta metodologia de ensino é fundamental também no
âmbito da familiarização dos alunos com alguns conceitos centrais das Ciências Sociais.
O debate e a discussão de ideias serão também recursos utilizados de modo a tornar o processo de
aprendizagem mais participado. Deste modo, espera-se que os alunos e a docente possam refletir sobre a
realidade social envolvente
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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As a teaching method, lectures are essential for the achievement of theoretical skills, particularly to the
understanding of the history and evolution of theoretical thinking within the Social Sciences, with a particular
emphasis on Sociology. Conveying information is also essential so that students become familiar with key
concepts of the Social Sciences.
In order to make the learning process participative, debate and discussion are also required. This approach to
learning will keep both the students and teacher alive to social realities.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
AAVV (1996). Para Abrir as Ciências Sociais. Lisboa: Publicações Europa-América.
Berger, P. (1996). Perspectivas Sociológicas. Uma Visão Humanística. Brasil: Ed. Vozes.
Costa, A. F. da (1992). Sociologia. Lisboa: Difusão Cultural.
Durkheim, É. (1987). As Regras do Método Sociológico. Lisboa: Editorial Presença.
Giddens, A. (1990). Capitalismo e Moderna Teoria Social. Uma análise das obras de Marx, Durkheim e Max
Weber. Lisboa: Editorial Presença.
Giddens, A. (2004). Sociologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Nunes, A. S. (1987). Questões Preliminares sobre as Ciências Sociais. Lisboa: Editorial Presença
Ritzer, G. & Douglas, J. G. (2003). Modern Sociological Theory. New York: McGraw-Hill.
Santos, B. S. (1995). Introdução a uma Ciência Pós-Moderna. Porto: Edições Afrontamento.
Silva, A. S. & Pinto, J. M. (orgs.) (1986). Metodologia das Ciências Sociais. Porto: Ed. Afrontamento.

Mapa XIV - 1º OB- História e Epistemologia da Psicologia
10.4.1.1. Unidade curricular:
1º OB- História e Epistemologia da Psicologia
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luísa Maria Almeida Morgado
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria Teresa Mesquita Carvalho Sousa Machado – tmachado@fpce.uc.pt
Pedro Manuel Malaquias Pires Urbano – pedro.urbano@fpce.uc.pt
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Teresa Mesquita Carvalho Sousa Machado – tmachado@fpce.uc.pt
Pedro Manuel Malaquias Pires Urbano – pedro.urbano@fpce.uc.pt
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo global desta disciplina é dotar os alunos de conhecimentos acerca da história da Psicologia, e de
princípios epistemológicos subjacentes ao desenvolvimento de teorias e ideias da história da Psicologia. A
Epistemologia articula-se incentiva reflexão dos pontos nodais do processo de cientificação da Psicologia, e
conhecimento dos principais autores e escolas do pensamento. O aluno deve ser capaz de reconhecer
correntes significativas da Epistemologia, e os autores associados (Popper, Kuhn, Lakatos), bem como de
reflectir sobre a sua aplicação às questões actuais da Psicologia.
As competências passam por:
– Identificar influências teóricas e sociais que contribuam para o desenvolvimento, consolidação ou, abandono
de algumas perspectivas teóricas significativas para o desenvolvimento da área;
– Caracterizar e situar cronologicamente as principais etapas de construção da psicologia, razões subjacentes
à sua legitimação, e identificar problemas e métodos dominantes.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main purpose of this unit is to promote knowledge about the history of Psyc.The Epist. module is divided into
a reflection on the core issues of the process of scientification of psy.,and identifying the main authors, sch. of
philosophical epistem. thought.The theoretical skills to develop include:
To identify,on the broad context of the development of psy. as a scientific discipline,social and theoretical
influences contributing to the development of Psy. and/or to the refutation of some theoretical approaches;
To characterize and situate chronologically significant moments of the development of scientific Psy.;
To identify the problems addressed,the method used, and dominant interpretations;
To recognize the most significant currents of epist. and the authors associated with them(Popper, Kuhn,
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Lakatos) and to reflect on its application to current issues related to psy.
Theoretical skills:
To know fundamental classical and contemporary currents of thought within Epis..
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
- Influências filosóficas (empirismo, associacionismo, racionalismo, romantismo); Influências neurofiológicas
2. Início da Psicologia na Alemanha.
- W.Wundt; E. Titchener; Leipzg / Würzburg; Gestalt (M.Wertheimer, W. Köhler).
3. Expansão da Psicologia nos E.U.
- Funcionalismo; O início do behaviorismo; Teorias da aprendizagem social e cognitiva.
4. Doença mental e o início da psicanálise:
- Primórdios: contribuição francesa; Contexto sócio-histórico e abordagem do inconsciente.
5. Estudo experimental da inteligência: Binet
Epistemologia:
I. Considerações sobre Epist.: C. e Psicologia científica; O poder hegemónico da corrente dominante da
Psicologia.
1.1 Noções básicas em Epist (e.g. indução, dedução, verificação, falsificação)
1.2. Temas, autores e escolas epistemológicas: Positivismo Lógico; Popper; Lakatos; Kuhn
II. O que é a Ciência ?
III. Fontes do conhecimento em Ciência e em Psicologia.
IV. Método científico.
V. Ciência e pseudo-Ciência
10.4.1.5. Syllabus:
1.Introduction:
-Philososophical influences(empiricism, associationism, rationalism, romanticism);Neuroph. influences
2.The beginning of Psych. in Germany
- Wundt;Titchener; Leipzig /Wurzburg;Gestalt in Germany (Wertheimer, Köhler).
3.Psych.in the United States
- Functionalism movement;The beginning of behaviorism;Theories of social and cognitive learning;
4.Mental illness and the beginning of Psychoanalysis:
- Early treatment of mental illness:New approach to the unconscious.
5.Experimental study of intelligence:Binet;
Epistemology:
I.Introductory consid. about the epist.,Science and scientific Psych..The issue of hegemonic power of the
dominant current in psych..
1.1.Basic Notions in Epist.: work reports and definition of concepts (e.g. epist., induction, deduction, verification,
falsification)
1.2.Themes, authors, schools of epistemology:
II.What is Science ?
III.Sources of knowledge in Science and Psych..
IV.Scientific method.
V.Science and Pseudo-Science
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Módulo de História: A metodologia expositiva das aulas T. concretiza o objectivo de explanação das ideias
fundamentais relativas às diferentes correntes (abordadas) que fazem a HP Moderna. A discussão mais
pormenorizada de alguns dos tópicos, no decurso das aulas TP (com maior carga horária), possibilita a
exemplificação de algumas investigações (da “época”). A discussão no decurso das aulas TP visa incentivar a
análise crítica sobre o que a psicologia contemporânea retém (ou exclui) das correntes anteriores.
Módulo de Epistemologia: a adoção de uma metodologia essencialmente expositiva, para além de estar
relacionada com constrangimentos relativos ao número de alunos, prende-se com a natureza essencialmente
teórica das matérias lecionadas e, nessa medida, com os objetivos propostos para estas aulas. A avaliação
através de um exame escrito final permite estimar de uma forma eficaz estes conhecimentos.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
History module: Theoretical component (lectures) achieve the goal of explanation of fundamental ideas of
diverse authors/theories that make the History of Modern Psychology. A more detailed discussion of some of
the topics during the TP classes allows the exemplification of some investigations/methodologies used by the
authors studied. The lectures begin with an overview of philosophical influences that justified the emergence of
psychology as a scientific domain. The discussion during classes (TP) aims to encourage critical analysis of
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what contemporary psychology retains (or eliminate) from previous theoretical approaches.
Epistemology: the adoption of the expositive method in lectures results from the high number of students
attending the unit and the exclusive theoretical nature of the selected contents. Performance is assessed
through a final exam following the logic of the lecturing method.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A componente teórica – aulas expositivas
A componente TP – são discutidos textos elucidativos de questões/métodos/investigações relativos a
diferentes autores/teorias que fazem a história da Psicologia.
Avaliação T. – exame / Exam [50%]
Avaliação periódica – frequência (pode ser substituída por trabalho) / Midterm exam (or Synthesis work) [50‰]
Opção de exame final
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical component – lectures
TP – illustrative texts are discussed
T. – Exam [50%]
TP - Midterm exam (or Synthesis work) [50%]
Final exam (as option)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Módulo de História: A metodologia expositiva das aulas T. concretiza o objectivo de explanação das ideias
fundamentais relativas às diferentes correntes (abordadas) que fazem a História da Psicologia Moderna. A
discussão mais pormenorizada de alguns dos tópicos, no decurso das aulas TP (com maior carga horária),
possibilita a exemplificação de algumas investigações (da “época”). No momento inicial, é recordada
sinteticamente a influência de correntes filosóficas que preparam o caminho para a emergência da Psicologia,
enquanto disciplina científica. Após esta introdução, são escolhidos excertos de textos clássicos que
exemplificam os problemas, métodos e objectivos dos autores que dão corpo à história da Psicologia, sendo
chamada a atenção para a influência do zeitgeist envolvente em cada momento. A discussão no decurso das
aulas TP visa incentivar a análise crítica sobre o que a psicologia contemporânea retém (ou exclui) das
correntes anteriores.
Módulo de Epistemologia: a adoção de uma metodologia essencialmente expositiva, para além de estar
relacionada com constrangimentos relativos ao número de alunos, prende-se com a natureza essencialmente
teórica das matérias lecionadas e, nessa medida, com os objetivos propostos para estas aulas, os quais
consistem essencialmente na transmissão de um enquadramento concetual relativo à Epistemologia em
Psicologia. A avaliação através de um exame escrito final permite estimar de uma forma eficaz estes
conhecimentos.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
History module: Theoretical component (lectures) achieve the goal of explanation of fundamental ideas of
diverse authors/theories that make the History of Modern Psychology. A more detailed discussion of some of
the topics during the TP classes allows the exemplification of some investigations/methodologies used by the
authors studied. The lectures begin with an overview of philosophical influences that justified the emergence of
psychology as a scientific domain. After this introduction, there some excerpts are selected from classic texts
that exemplify the problems, methods, and objectives of the authors who embody the history of psychology, and
it is emphasized the need to understand the zeitgeist influence surrounding the development of classic theories.
The discussion during classes (TP) aims to encourage critical analysis of what contemporary psychology
retains (or eliminate) from previous theoretical approaches.
Epistemology: the adoption of the expositive method in lectures results from the high number of students
attending the unit and the exclusive theoretical nature of the selected contents. Performance is assessed
through a final exam following the logic of the lecturing method.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Goodwin,C.J.(2005). História da Psicologia Moderna (2ª ed.) São Paulo: Cultrix.
Hothersal(2006). História da Psicologia. 4ª ed. São Paulo: MacGraw-Hill.
Hock, R. R. (1995). Forty studies that changed psy: explorations into the history of psychological research.N. J.:
Prentice Hall.
Jansz, J. & van Drunen, P. (2004). A social history of psychology. Malden: Blackwell.
Leahey, T. H. (1994). A history of modern psychology, 2nd ed., N. J.: Prentice-Hall.
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Koch, S.,&Leary, D. E.(1995). A century of psych.as science. Washington: APA. (Obras de ref. de Karl Popper,
Thomas Kuhn e Imre Lakatos)
Campbell, D.T. & Overman, S., Eds. (1988). Methodology and epistemology for social science: selected papers.
Chicago: The Uni. Chicago Press.
Goldman, A.I. (1998). Epistemology and cognition. Cambridge, MA : Harvard Univ. Press.
Radnitzky, G.; Bartley, W. W.,Eds. & Popper, K., Contributor (1993). Evolutionary epistemology, rationality, and
the sociology of knowledge. Open Court Publis. Company.

Mapa XIV - 1º OB- Neurociências do Comportamento
10.4.1.1. Unidade curricular:
1º OB- Neurociências do Comportamento
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
A FPCE-UC tem em curso um processo de contratação de um docente para realização desta UC
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
-10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>
10.4.1.5. Syllabus:
-10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
-10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
-10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
-10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
-10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
-10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
-10.4.1.9. Bibliografia principal:
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<sem resposta>

Mapa XIV - 1º OB- Percepção e Atenção
10.4.1.1. Unidade curricular:
1º OB- Percepção e Atenção
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Armando Luis Dinis Monica Oliveira 22h 30m (T) 30h (PL)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
NO PLANO DA AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TEÓRICAS
A percepção é entendida na psicologia cognitiva como a primeira etapa na recolha e tratamento da informação.
A atenção é entendida menos como um processo unitário do que como uma dimensão central do
funcionamento do sistema perceptivo-cognitivo-motor. A disciplina propõe-se:
(1) apresentar e situar as principais teorias da percepção e da atenção;
(2) identificar as principais linhas de investigação e os paradigmas operatórios em ambos os domínios e, no
caso da atenção, as conexões com uma gama variada de tópicos de estudo no âmbito dos processos básicos.
NO PLANO DA AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS PRÁTICAS
(3) ilustrar as principais noções abordadas nas aulas teóricas. Exercitar paradigmas experimentais em ambos
os domínios
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
THEORY
Perception is understood in cognitive psychology as the first step in collecting and processing information.
Attention is looked upon not so much as a unitary process as a central dimension of cognitive-perceptual-motor
functioning. This unit aims to:
(1) Introduce and contextualize the main theories of perception and attention.
(2) Identify the main research trends and operational paradigms in both areas. Concerning attention, it aims
additionally to establish connections with a wide range of topics within the scope of basic processes.
PRACTICE
(3) Illustrate the main concepts discussed in the lectures. Exercising experimental paradigms in both areas.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
AULAS T //T-P
Classificações da atenção. Atenção ao espaço, atenção ao objecto, atenção às dimensões.
Teorias Cognitivas da Atenção: Modelos de filtro. Modelos de capacidade.s. Processamento automático e
processamento controlado. Modelos neoconexionistas da atenção.
Paradigmas de estudo da atenção: Paradigmas de Busca, Paradigmas de Pista, Paradigmas de Filtro,Tarefas
Duais.
Percepção. Teorias Psicofísicas. A abordagem da Gestalt. Teoria da percepção directa vs. Teoria Cognitiva
Computacional.
Percepção Visual. Percepção auditiva Somestesia, Sentidos Químicos e Transferências Intermodais.
AULAS PRÁTICAS/TRABALHOS DE CAMPO
Lei de Hick. Paradigma de busca visual de Treisman. Paradigma de Navon. Paradigmas Stroop; Tarefas de
Classificação acelerada de Garner. Paradigmas de Primação. Paradigma de atenção encoberta de Posner.
Paradigma de Tsal. Rotações mentais; Momento Representacional; Teoria da Detecção de Sinal: tarefas simnão; método dos níveis de confiança.
10.4.1.5. Syllabus:
THEORETICAL CLASSES
Varieties of attention. Attention to space, to objects, to dimensions.
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Cognitive Theories of Attention. Filter models. Capacity models. Automatic and controlled processing.
Neoconnectionist models of attention.
Paradigms in the study of attention: search tasks, cue paradigms, filter paradigms, dual tasks.
Perception. Psychophysical theories. The Gestalt approach. Direct perception theories vs Computational
Cognitive Theories.
Visual perception. Auditory Perception. Body Senses. Chemical Senses. Intermodal transfers.
PRACTICAL CLASSES
Hick's Law. Visual search. Navon’s paradigm. Stroop tasks. Garner's Speeded classification tasks. Priming
paradigms. Covert attention tasks. Tsal’s paradigm. Mental rotations. Representational Momentum. Signal
Detection Theory: yes-no tasks; confidence levels method.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos seleccionam e articulam entre si tópicos consagrados na maioria dos manuais de
referência dedicados à sensação, percepção e atenção. A selecção tem em atenção o duplo objectivo de situar
os alunos perante os grandes quadros teóricos organizadores nestes dois domínios, destacando ao mesmo
tempo algumas das tendências de investigação mais activas e promissoras, designadamente pela insistência
nos paradigmas operatórios que as suportam. O programa contempla os adquiridos empíricos fundamentais
(estabilizados) nos dois domínios de estudo, incluindo alguns com relevância aplicada reconhecida ou em
crescendo de reconhecimento.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program selects and assembles together key topics included in most reference handbooks devoted to
sensation, perception and/or attention. Selection is driven by the twofold objective of introducing students to the
main theoretical frameworks in presence while at the same time documenting some of the most active and
promising research trends, namely by stressing their underlying operational paradigms.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos de ensino: aula magistral; realização de experiências (e análise de dados)
Método de avaliação
Prova de tipo A (50%). Provas de tipo B e E (50%), nos termos definidos pelas Normas de Avaliação (realização
de um trabalho de grupo; participação em experiências laboratoriais).
Os alunos que não tenham realizado qualquer das provas anteriores poderão apresentar-se a uma Avaliação
Final, consistindo numa prova de tipo A englobando a totalidade da matéria leccionada.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive Lectures, performing experiments (and analyzing data)
Assessment
Type A examination (50%). Type B and C examination (50%) - participation in laboratory experiments/ carrying
out a group assignment.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O estudo da percepção socorre-se de métodos fenomenológicos (p.ex, a demonstração de ilusões),
especificamente psicofísicos e experimentais. As aulas teóricas são compatíveis com a ilustração
fenomenológica sempre que necessário e incluem, a par da exposição dos adquiridos empíricos essenciais, a
apresentação do racional das metodologias que lhe estão associadas. As aulas práticas permitem documentar
concretamente o uso das metodologias experimentais/laboratoriais a propósito de problemas bem definidos.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Studying perception calls upon phenomenological, psychophysical and experimental methods. Theoretical
Lectures give room to phenomenological illustrations whenever necessary and present the overall rationale of
the methodologies used in establishing empirical findings. Practical classes allow the working out of
experimental/laboratorial methodologies focused on concrete empirical issues
10.4.1.9. Bibliografia principal:
PASHLER, H. (1998). Attention. Hove: Psychology Press
PARASURAMAN, R. (Ed.) (1998). The attentive Brain. Cambridge, MA: The MIT Press.
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BADDELEY, A. & WEISKRANTZ, L. (Eds.) (1993). Attention: selection, awareness, and control. Oxford:
Clarendon Press.
MATHER, G. (2009). Foundations of sensation and perception. Hove; Psychology Press.
PALMER, S. (1999) Vision science : Photons to phenomenology. Cambridge, MA: The MIT Press
BRUCE, V. & GREEN, P. (1993). La Perception Visuelle. Physiologie, psychologie et écologie. Grenoble: PUG.
SEKULER, R. & BLAKE, R. (1994). Perception. N.Y.: McGraw-Hill.
MARR, D. (1982). Vision. Cambridge, MA.: The MIT Press.

Mapa XIV - 1º OB- Motivação e Emoção
10.4.1.1. Unidade curricular:
1º OB- Motivação e Emoção
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Paula Barbas de Albuquerque Paixão
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria Graciete Pinto Franco Borges
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Graciete Pinto Franco Borges
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Identificação dos principais conceitos e construtos motivacionais;
- Conhecimento das grandes correntes teóricas de estudo da motivação e da emoção;
- Compreensão dos factores biológicos, ambientais e psicológicos desencadeadores dos processos
motivacionais;
- Identificação dos factores cognitivo-emocionais envolvidos na iniciação, direcção e regulação do
comportamento;
- Compreensão das componentes fisiológica, afectivo-cognitiva e expressiva das emoções;
- Compreensão do impacto dos processos motivacionais na regulação comportamental;
- Aquisição de competências de intervenção psicológica por intermédio da operacionalização das implicações
práticas decorrentes do estudo dos processos motivacionais;
- Aquisição de competências de comunicação e de apresentação oral e escrita de trabalhos científico-técnicos.
- Desenvolvimento de competências de pesquisa bibliográfica e de escrita de um trabalho científico
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Identification of the main motivational concepts and constructs;
- Knowledge of the main contemporary conceptual grids on the study of motivation and emotion;
- Understanding the main biological, environmental and psychological triggers of the motivational processes;
- Identification of the core cognitive-emotional factors involved in the initiation, direction and regulation of
behaviour;
- Understanding the physiological, cognitive-affective, and expressive components of emotions;
- Understanding the impact of the motivational processes in the behavioural regulation;
- Acquisition of critical psychological intervention skills via the understanding of the practical implications
resulting from the impact of the motivational processes on behaviour;
- Acquisition of communication skills that enable students to carry out oral and written presentations of
scientific and technical papers.
- Development of competences in literature review and in the writing of a scientific paper.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução ao estudo da motivação e da emoção – definições, conceitos e principais modalidades de avaliação;
2- Perspectiva histórica do estudo da motivação humana – das origens filosóficas à atualidade;
3- Abordagem organísmica do estudo da motivação humana e reflexão em torno das noções de motivação
intrínseca e extrínseca
3.1. Discussão da teoria da auto-determinação enquanto modelo contemporâneo integrador das principais
características da abordagem organísmica do estudo da motivação;
3.2. A nutrição das necessidades em contextos de intervenção;
4- A abordagem cognitiva do estudo da motivação humana:
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4.1.O estudo do comportamento dinamizado por objectivos
4.2.O estudo das crenças de controlo pessoal e da auto-regulação;
4.3. Processos cognitivo-motivacionais e modalidades de intervenção;
5- Natureza e dimensões das emoções ;
6- Emoção e Relacionamento Social;
7- Emoção e Personalidade;
8- Emoção e Programas de Intervenção.
10.4.1.5. Syllabus:
Introduction to the study of motivation and emotion – definitions, concepts and main assessment procedures;
2- Historical perspective on the study of human motivation – from the philosophical origins to the present time
consideration of its biological, cognitive and social dimensions;
3- The organismic approach to the study of human mot. and reflection around the notions of intrinsic and
extrinsic motivation
3.1.Discussion of the self-determination theory as an integrative contemporary model of the main features of an
organismic approach on motivation
3.2. The nutrition of the needs in intervention contexts
4- The cognitive approach to the study of human motiv.
4.1-The study of goal-directed behavior
4.2-The study of personal control beliefs and self-regulation
4.3-Cognitive-motivational processes and modalities of intervention
5- The nature and the dimensions of emotions
6- Emotion and Social Relations
7- Emotion and Personality
8. Emotion and Intervention Programs
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos abrangem a totalidade dos processos motivacionais identificados na atualidade
como desempenhando um papel determinante na iniciação, direcção e manutenção/cessação do
comportamento. As dimensões biológica, cognitiva e social desses processos são discutidas, bem como a sua
consideração na organização de modalidades de intervenção em contextos nucleares de inserção
comportamental nos quais a sua presença é requerida para o envolvimento em trajetórias de vida saudáveis e
caracterizadas pelo bem-estar. O reconhecimento do papel comportamental desempenhado pelos processos
motivacionais em artigos com arbitragem científica capacita os estudantes para a reflexão crítica em torno de
investigações publicadas neste domínio, seus pontos fortes e limitações, e para a apresentação oral em
contexto de turma prática dessa reflexão, bem como para a escrita de relatórios em que a abordagem
integradora dos diferentes processos e fatores seja claramente articulada.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus encompasses the whole motivational processes currently identified as playing a crucial role in the
initiation, direction and maintenance/cessation of behavior. The biological, cognitive and social dimensions of
those processes are discussed, as well as their consideration in the elaboration intervention strategies used in
the main life contexts for the promotion of healthy development and well-being. The recognition of the
behavioural role played by the motivational processes in published peer reviewed articles enables the students
to perform a critical reflection of the theoretical and empirical research in this domain, its strengths and
weaknesses, as well as to present that reflection in practical classes. It will also enable them to write scientific
reports, in which an integrative approach of the different motivational factors and processes is clearly
articulated.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas e interactivas, apresentação e discussão de trabalhos realizados pelos alunos. Os
estudantes deverão optar por uma das seguintes modalidades de avaliação (regras de avaliação definidas na
FPCE): I - Modalidade de avaliação periódica: A avaliação final na unidade curricular Motivação e Emoção
resultará da soma dos seguintes componentes:1) Duas provas de avaliação periódica com a cotação de 7
valores cada - 14 valores; 2) Trabalho de grupo (apresentação oral da recensão de um artigo e entrega de
relatório final) –6 valores. Este relatório deverá incluir um texto que articule o conteúdo do artigo com a matéria
leccionada. A classificação final será o resultado da soma das classificações obtidas em cada uma das
componentes referidas, não podendo a avaliação obtida em cada uma delas ser inferior a 40% da sua cotação
máxima.II - Modalidade de avaliação final: Prova de tipo A incidindo sobre os conteúdos ministrados ao longo
das aulas teóricas e práticas - 20 valores
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Lectures and interactive methods, presentation and discus. of assignments carried out by students
Assessment
Students should, at the beginning of the course, choose from one of the following types of ev, according to the
rules defined by the pedagogic board:
I - Periodic evaluation:
The final evaluation will derive from the sum of the following components:
1) Two periodic evaluation tests (7marks each–14marks)
2) Group assignment (oral presentation of the critical review of an article/ discussion, delivery of the
corresponding support for the presentation and a final report integrating the article theme with the curricular
unit syllabus) – 6 marks.
The report should include:
a) a copy of the visual support used during the oral presentation
b) a text which articulates the contents of the article with the contents of the subjects taught in class
II Final assessment:
Type A examination encompassing the topics discussed in both the theoretical and the practical classes-20
marks.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular pretende capacitar os estudantes, em primeiro lugar, para a identificação dos fatores e
processos motivacionais com impacto no ciclo comportamental completo (iniciação, direção e
manutenção/cessação), habilitando-os igualmente para reconhecerem o papel por eles desempenhado na
construção da ciência motivacional, nomeadamente ao nível do corpo conceptual, das hipóteses dele
derivadas, do teste da adequação de cada uma das hipóteses e das implicações resultantes desse teste,
nomeadamente ao nível da promoção da motivação e da emoção em contextos de aplicação normalmente
caracterizados por uma grande complexidade. Neste âmbito, os estudantes são confrontados com situações de
ensino/aprendizagem diversas (apresentação de conceitos, discussão de artigos e outros trabalhos de
natureza empírica), em que os processos motivacionais e emocionais desempenham um papel relevante na
explicação (razões para o comportamento, estados motivacionais) e predição (condições antecedentes) do
comportamento, aparecendo a aplicação dos princípios motivacionais identificados como muito útil na
resolução de problemas práticos (amplificação das forças comportamentais/melhoria do funcionamento
comportamental e reparação das fraquezas/ultrapassagem da patologia).
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit aims firstly to enable students to identify the main factors and motivational processes
impacting in the full behavioural cycle (initiation, direction and maintenance/cessation). It also aims to enable
them to recognize the role played by these processes in the construction of the motivational science, namely at
the theory, hypotheses, data adequacy to the hypotheses and applications’ recommendations related to the
support and enhancement of motivation and emotion in applied complex settings. Therefore, students face
diverse learning/teaching situations (concepts’ introduction, discussion of articles and of other empirical peer
reviewed works), in which the motivational and emotional processes play a key role in behavior explanation
(why people do what they do) and prediction (antecedent conditions, either internal or external). The application
of motivational principles to solve practical problems is illustrated in situations (case studies, etc.) in which they
amplify strengths/improve functioning and/or repair weaknesses or overcome pathology.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Deci, E. & Ryan, R. (Eds.) (2004). Handbook of Self-Determination Research. Rochester, NY: University of
Rochester Press.
Dunning, D. (Ed) (2011). Social Motivation. New York: Psychology Press.
Elliot, A. (Ed.)(2008). Handbook of Approach and Avoidance Motivation. Hove: Psychology
Ford, M. (1992). Motivating Humans- Goals, Emotions and Personal Agency Beliefs. Newbury Park: Sage
Publications.
Lewis, M., Haviland-Jones, J. & Barrett, L. (2008). Handbook of Emotions (3rd edition). New York: The Guilford
Press.
Oattley, K., Keltner, D. & Jenkins, J. M. (2006). Understanding Emotions. Oxford: Blackwell Publishing.
Reeve, J. (2009). Understanding Motivation and Emotion (5th edition). USA: John Wiley & Sons
Weiner, B. (1989). Human Motivation. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Revista “Motivation and Emotion”
Revista “Emotion Review”
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10.4.1.1. Unidade curricular:
1º ob- Raciocinio e Linguagem
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
JOSÉ AUGUSTO SIMÕES GONÇALVES LEITÃO
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular Raciocínio e Linguagem visa estabelecer a pertinência e formular com rigor duas
questões, uma respeitante à Psicologia da Linguagem, outra à Psicologia do Raciocínio. O aluno deverá adquirir
competências que lhe permitam responder a essas questões, do triplo ponto de vista da história dessas
questões, do estado da arte na conceptualização das respostas, e das metodologias de investigação.
1. Que tipos representacionais e processos utiliza o sistema cognitivo humano para produzir símbolos de
entidades e acontecimentos do mundo exterior, passíveis de serem transmitidos e interpretados por outros
sistemas cognitivos humanos?
2. Que tipos representacionais e processos utiliza o sistema cognitivo humano para, a partir do conhecimento
do valor de verdade (V/F) de um conjunto de afirmações acerca do mundo, criar novas afirmações acerca
desse mundo, conhecendo (ou estimando a probabilidade) do valor de verdade das novas afirmações, sem
recurso à observação do exterior?
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit is structured upon two organizing questions, one pertaining to the study of human language and the
other to the study of human reasoning. Students are expected to acquire competences in producing answers to
those questions, with respect to their historical underpinnings, the current state of the art, and research
strategies/methodologies.
1. What are the main features of the representations and processes used by the human cognitive system to
produce symbols of entities and events of the external world, which allow that information about these entities
and events to be transmitted and interpreted by other cognitive systems?
2. What are the main features of the representations and processes used by the human cognitive system to
make new assertions about the external world and estimating the truth value of such assertions, based on
previously existing assertions and their truth value?
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Linguagem
1. Teorias e métodos no estudo da ling: introdução histórica
1.1 A linguística taxonómica e o vocabulário técnico da linguística contemporânea
1.2 A linguística gerativa e os conceitos fundadores da teoria sintáxica contemporânea
1.3 O nível de análise semântico
2. Relações entre linguística e psicolinguística
3. Compreensão da linguagem
3.1 Teorias da percepção dos sons da fala
3.2 Teorias do léxico mental
3.3 Teorias do processo de análise sintáxica
3.4 Teorias da comp. semântica do significado frásico.
3.5 A compreensão do discurso
4. Produção da Ling.
Raciocínio
1. Taxonomias do pensamento humano
2. Teorias e métodos no estudo dos processos inferenciais: introdução histórica
3. Raciocínio dedutivo
3.1 Aspectos de lógica formal
3.2 Teorias psicológicas da dedução
4. Raciocínio indutivo
4.1 “Força” indutiva vs. validade dedutiva
4.2 Modelos normativos da inferência probabilística
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4.3 Teorias psicológicas de processos indutivos
10.4.1.5. Syllabus:
Language
1. Theories and methods in the study of language: historical introduction
1.1 Taxonomic linguistics and the technical vocabulary of contemporary linguistics
1.2 Generative linguistics and the founding concepts of contemporary syntactic theory
1.3 The level of semantic analysis
2. The relationship between linguistics and psycholinguistics
3. Understanding language
3.1 Theories of speech perception
3.2 Mental lexicon theories
3.3 Theories of syntactic analysis
3.4 Theories of the meaning of words and sentences
3.5 Language production
Reasoning
1. Taxonomies of human thought
2. Theories and methods of the study of inference processes: historical introduction
3. Deductive reasoning
3.1 Elements of formal logic
3.2 Psychological theories of deduction
4. Inductive reasoning
4.1 Inductive “strength” vs. deductive validity
4.2 Normative models of probabilistic inference
4.3 The psychology of induction
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objectivo correspondente à formulação da questão (1) , relativa à psicologia da Linguagem e enunciada na
secção (p) deste formulário, é expandido e operacionalizado ao longo dos tópicos agrupados na secção
intitulada “Linguagem” dos conteúdos programáticos. O objectivo correspondente à formulação da questão (2),
relativa à psicologia da Raciocínio e enunciada na secção (p) deste formulário, é expandido e operacionalizado
ao longo dos tópicos agrupados na secção intitulada “Raciocínio dos conteúdos programáticos. A
apresentação e sequenciação dos conteúdos programáticos foi estruturada por forma a facilitar a sua
apreensão enquanto produtos de um processo de construção e progressivo refinamento de questões de
investigação.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In its “Language” section, the syllabus expands the objective corresponding to question (1), pertaining to the
Psychology of Language, while the section entitled “Reasoning” expands the objective corresponding to
question (2), pertaining to the Psychology of Reasoning (cf. section /p/ of this form). The presentation strategies
and sequence of the syllabus contents aim to facilitate the comprehension of those contents as products of a
process of construction and progressive refinement of research questions.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositivo. Prático: realização, em grupo, de um projecto de investigação sobre hipóteses sugeridas pelo
docente.
AVALIAÇÂO PERIÓDICA
- Exame individual (escolha múltipla): 50%
- Relatório de projecto de investigação (grupo): 50%
AVALIAÇÂO FINAL
- Exame final individual (3 temas de desenvolvimento; questões de resposta curta)
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures. Research project to be developed in groups.
Periodic assessment
- Individual exam (multiple choice): 50%
- Report of the research project (group): (50%)
Final assessment
- Individual exam (3 development questions and 5 short-answer questions)
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10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O projecto de investigação proposto aos alunos compreende a formulação de hipóteses, construção de
materiais para recolha de dados, recrutamento de participantes e recolha de dados, análise de dados e
redacção do relatório de investigação. Esta abordagem “hands-on” ao trabalho de investigação permite a
construção de competências de abordagem às questões referidas na secção “objectivos da unidade
curricular”, do ponto de vista das estratégias/metodologias de investigação, bem com a aquisição de
conhecimento, por pesquisa bibliográfica, relativamente ao estado da arte na conceptualização das respostas
associadas à questão de investigação proposta aos alunos num dado ano lectivo. Os métodos expositivos e de
questionamento empregues nas aulas teóricas permitem complementar o trabalho desenvolvido pelos próprios
alunos na aquisição das competências referidas, reforçar a compreensão do processo histórico de
desenvolvimento/transformação das conceptualizações teóricas estudadas, e colmatar o processo de
aquisição de conhecimentos no que respeita aos temas que, num dado ano lectivo, não são o foco do projecto
de investigação proposto aos alunos.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The research project conducted by the students during the semester comprises the formulation of hypotheses,
design of experimental stimuli and materials, participants’ recruitment, data gathering and analysis, and writing
up the research report. This hands-on approach to research is used as a means to foster the acquisition of
competence in answering the questions referred to in the section “objectives of the curricular unit”, with
respect to research strategies/methodology, and with respect to the state of the art pertaining to the research
question tackled in a given school year, to the extent that writing the research report also requires literature
research. The lecturing sessions complement the aforementioned work, with respect to the historical
underpinnings of the theories/concepts addressed in this unit, in particular with respect to the contents that are
not specifically tackled within the research project
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Fromkin, V., & Rodman, R. (1993). Introdução à linguagem. Coimbra: Almedina.
Manktelow, K. (1999). Reasoning and Thinking. Hove: Psychology Press.
Spinelli, E., & Ferrand, L. (2009). Psicologia da linguagem. Lisboa: Instituto Piaget Editora.
Traxler, M (2011). Introduction to psycholinguistics. Chichester:Wiley-Blackwell

Mapa XIV - 1º OB- Estatística I
10.4.1.1. Unidade curricular:
1º OB- Estatística I
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Tomás Silva
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Estatística I está centrada no desenvolvimento do pensamento estatístico (conceitos,
raciocínio e pensamento), da persistência (conduzindo à utilização dos conhecimentos e das competências
estatísticas depois de concluírem a disciplina), e das atitudes e crenças (acerca do valor e da importância da
estatística e acerca dos próprios como aprendizes e utilizadores da Estatística) dos estudantes de Psicologia.
Procura-se, igualmente, promover o desenvolvimento de competências práticas de análise de dados,
nomeadamente, usando ferramentas informáticas de referência. Por exemplo, recorrendo ao programa SPSS
para Windows, os estudantes serão capazes de criar um ficheiro de dados, manipular e criar variáveis, produzir
diversos tipos de gráficos e utilizar uma série de procedimentos de inferência estatística elementares (testes
paramétricos e não-paramétricos aplicados a frequências, médias, variâncias e a dados ordinais).
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The unit Statistics I is focused on the development of statistical thinking (concepts, reasoning and thinking),
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persistence (leading to the use of statistical knowledge and skills after completing the unite), and the attitudes
and beliefs (about the value and the importance of statistics and about themselves as learners and users of
statistics) of psychology students. It is also aimed to promote the development of practical skills of data
analysis, namely, using reference tools. For example, using SPSS for Windows, students will be able to create a
data file, manipulate and create variables, produce various types of charts and use a series of elementary
statistical inference procedures (parametric and nonparametric tests applied to frequencies, means, variances
and ordinal data).
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
A - Conceitos teóricos
I - Int: Linguagem básica da Estatística e dos Métodos Quantitativos de Análise de Dados
II - Estatística Descritiva e Análise Expl. de Dados (Tabelas de frequências e gráficos associados; Medidas de
Tendência Central; Medidas de Variabilidade; Medidas de Assimetria e de Curtose; Medidas de
III - Estatística Inferencial (Conceitos básicos de Probabilidade; Distribuições de amostragem e Testes de
Hipóteses Estatísticos acerca de médias – uma amostra; duas amostras independentes e relacionadas; Testes
de Hipóteses Estatísticos Não-Paramétricos )
B - Laboratórios
I - Introduzindo o SPSS (iniciar uma sessão de trabalho com o SPSS; usar ficheiros de dados; construir um
ficheiro de dados; manipular ficheiros e construir novas variáveis)
II - Trabalhar com os procedimentos do Menu Analyse do SPSS (Descriptives; Compare Means; Nonparametric
Tests)
III – Trabalhar com os procedimentos do Menu Graphs do SPSS
IV – Produzir um relatório de análise de dados
10.4.1.5. Syllabus:
Syllabus
Theoretical concepts
I - Introduction: Basic Language of Statistics and Quantitative Methods for Data Analysis;
II - Descriptive Statistics and Exploratory Data Analysis (Tables of frequencies and associated graphics,
Measures of Central Tendency, Measures of Variability; Measures of Asymmetry and kurtosis;
III - Inferential Statistics (Fundamentals of Probability, Sampling Distributions and Statistical Hypothesis Testing
about averages - a sample, two independent and related samples; Non-Parametric Statistical Hypothesis Tests)
B - Laboratories
I - Introducing SPSS (starting a work session with SPSS, using data files, building a data file, manipulating files
and creating new variables)
II - Working with the procedures of the SPSS Analyse Menu (Descriptives; Compare Means; Nonparametric
Tests)
III - Working with the procedures of the SPSS Graphs menu
IV – How to create a data analysis report.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Estatística I é uma u.c. de introdução à aplicação dos métodos e técnicas da estatística às questões
substantivas que interessam à Psicologia. Na selecção dos conteúdos programáticos tivemos em conta o
percurso prévio dos estudantes no secundário e as competências de literacia estatística e de proficiência
analítica que os estudantes precisam de ter enquanto futuros psicólogos, segundo o modelo de cientistaprático. Donde, com o programa da u.c. procurarmos alcançar um equilíbrio entre uma abordagem mais teórica
e conceptual (objectivo das aulas teóricas) e uma abordagem mais prática e de aplicação dos conceitos ao
“mundo real” (objectivo proposto para as aulas laboratoriais/práticas). Nas aulas práticas as estudantes
realizam exercícios de aplicação recorrendo a calculadoras científicas e os computadores. O ensino apoiado
em computador é particularmente enfatizado, sendo as estudantes treinadas a realizar diversas operações
com bases de dados recorrendo ao programa IBM SPSS.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Statistics I is an introductory unit to the application of statistical methods and techniques to pertinent issues of
interest to psychology. In the selection of the program’s contents, it was taken into consideration students' prior
knowledge at secondary school as well as the statistical literacy skills and analytical expertise that they need to
achieve as future psychologists, according to the model of a practical scientist. Therefore, through this program
we aim to achieve a balance between a more theoretical and conceptual approach (goal of the lectures) and a
more practical strategy for the application of concepts to "real world" (objective set proposed for the
laboratory/practical classes). In practical classes students do practical exercises using scientific calculators
and computers. The computer-supported education is particularly emphasized, and the students trained to
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perform various operations with databases using IBM SPSS program.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas (50%): exposição dos conceitos que enquadram os métodos e as técnicas da estatística
descritiva e da estatística inferencial. Aulas práticas (50%): para operacionalizar a dimensão conceptual
através da resolução de problemas, recorrendo exercícios de aplicação prática e à manipulação de
calculadoras científicas e/ou software estatístico apropriado.
Avaliação
De acordo com as regras em vigor (http://www.uc.pt/fpce/destaques/normas_avaliacao)
Tipos de Provas (na u.c. ESTATÍSTICA I)
Tipo A (teste e/ou exame)
Tipo C (Trabalhos práticos ou de tipo laboratorial)
Avaliação periódica
Dois tipos de provas (Tipo A e Tipo C)
Tipo A (Exame: ex): 1 (um) exame
Tipo C (Avaliação das Práticas): 2 (dois) testes
Classificação: 2 testes (30%, 6 valores, cada prova); ex (40%, 8 valores)
avaliação final
Exame Final.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes (50%): Lectures about the concepts that provide the framework for the methods and
techniques of descriptive statistics and inferential statistics. Practical classes (50%) to operationalize the
conceptual dimension by solving problems, carrying out practical exercises and using scientific calculators and
/ or appropriate statistical software.
Assessment
According to the regulations published in (http://www.uc.pt/fpce/destaques/normas_avaliacao)
Types of examinations (in STATISTICS I)
Type A (test and / or examination)
Type C (practical assignment or laboratorial assignment)
Periodic evaluation
Two types of examination (Type A and Type C)
Type A examination: 1 examination
Type C examination: 2 (two) tests
Classification: 2 tests (Type A examination) - 30%, 6 marks each, Type A examination - 40%, 8 marks
Final Exam
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nesta u.c. perseguimos vários objectivos e por isso as metodologias de ensino-aprendizagem são elas próprias
múltiplas e variadas. Ao ensino mais teórico e conceptual correspondem os métodos mais directivos e
expositivos, enquanto os objectivos mais técnicos e práticos encontram correspondência nos métodos mais
activos e experienciais que têm lugar essencialmente no decurso das aulas laboratoriais (computacionais) e
demonstrativas.
Já no que concerne aos procedimentos de avaliação de conhecimentos/competências é preciso lembrar que
esta disciplina tem geralmente cerca de 200 estudantes por edição e no contexto do presente ano lectivo
apenas há um docente atribuído à u.c. Este facto coloca inevitavelmente restrições no tipo de modalidades de
avaliação que podem ser adoptadas. A avaliação dos conhecimentos factuais ministrados é operacionalizada
através de testes de múltipla escolha e através de perguntas que exigem a produção da resposta. A
demonstração de competências práticas de manuseamento das ferramentas informáticas treinadas nos
laboratórios não constitui de momento (devido às limitações já referidas a nível de recursos humanos) alvo de
avaliação formal, embora indirectamente sejam apreciadas através de questões que inserimos nos testes
escritos que as estudantes realizam para obter uma classificação na u.c.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit pursues multiple objectives and therefore the teaching-learning methodologies are
themselves multiple and varied. To the more theoretical and conceptual teaching elements of the syllabus we
practice preferably the direct and expository methods (didactic teaching methods), whereas the more technical
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

366/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

and practical objectives are matched with more active, experiential methods and problem based approaches.
These last methodologies take place mainly during the laboratory (computer based) lessons and demonstration
classes.
Whereas with regard to the assessment procedures and grading practices we must remember, firstly, that this
curricular unit usually has about 200 students per edition. Additionally in the context of this school year
(2011/2012) there is just one teacher assigned to the unit. This inevitably puts restrictions on the type of
assessment modalities that can be adopted. Thus, the assessment of factual knowledge taught in the unit is
appraised through multiple-choice tests and also through open questions that require the production of the
response. The demonstration of practical skills learned in the Labs is not currently a target of formal evaluation
(due to the limitations already mentioned related to lack of human resources). However, these skills are
indirectly (but rather poorly) assessed through questions included in the tests that students perform (written
examinations).
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Cohen, B. (2008). Explaining Psychological Statistics. Hoboken, NJ: Wiley.
Field, A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS (2nd ed.). London: SAGE.
Glass, G. V. & Hopkins, K. D. (1996). Statistical Methods in Education and Psychology (3rd ed.). Boston: Allyn &
Bacon
Guéguen, N. (1999). Manual de estatística para psicólogos. Lisboa: CLIMEPSI.
Howell, D. (1997). Statistical methods for psychology (4ª Ed.). Belmont, CA: Duxbury Press.
Maroco, J. (2007). Análise estatística – Com utilização do SPSS (3ª ed.). Lisboa: Edições Sílabo.
Norusis, M. (2012). IBM SPSS Statistics 19 Guide to Data Analysis. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
Pestana, M. H. e Gageiro, J. N. (2008). Análise de Dados para Ciências Sociais - A complementaridade do SPSS
(5ª ed.). Lisboa: Edições Sílabo.
Online resources:
<http://davidmlane.com/hyperstat/index.html>
<http://davidmlane.com/hyperstat/normal_distribution.html>
<http://faculty.vassar.edu/lowry/VassarStats.html.

Mapa XIV - 1º OB- Neuropsicologia
10.4.1.1. Unidade curricular:
1º OB- Neuropsicologia
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
processo de contratação de um docente para realização desta unidade curricular
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
--10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
--10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
--10.4.1.5. Syllabus:
--10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
--www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

367/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
--10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
--10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
---10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
---10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
--10.4.1.9. Bibliografia principal:
---

Mapa XIV - 1º OB- Estatística II
10.4.1.1. Unidade curricular:
1º OB- Estatística II
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Tomás Silva
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta u.c. dá continuidade aos objetivos de ensino-aprendizagem da unidade curricular de Estatística I.
Especificamente desejamos aprofundar o pensamento estatístico (raciocínio), fomentar a persistência na
aprendizagem da estatística, e promover atitudes e crenças positivas (e.g., valor) sobre a utilidade da
estatística na produção e na divulgação do conhecimento sobre o comportamento humano.
Visamos o desenvolvimento de competências práticas de análise de dados, nomeadamente, recorrendo ao
programa IBM SPSS Statistics. Os estudantes deverão ser capazes de usar uma série de procedimentos de
inferência estatística de nível intermédio e avançados (ANOVA, Correlação, Regressão, MANOVA) recorrendo,
quer a testes paramétricos, quer não-paramétricos, para analisarem desenhos experimentais e correlacionais.
Enfatiza-se nesta unidade a aquisição de competências efectivas de análise, no âmbito do modelo linear geral,
da variabilidade naturalmente existente nos dados psicossociais.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit continues the teaching and learning goals of Statistics I. Specifically, we wish to deepen the statistical
thinking (reasoning), to foster persistence in promoting the learning of statistics, and promote positive attitudes
and beliefs (ex.: value) on the statistics usefulness in production and dissemination of knowledge about human
behaviour. We aim to develop practical skills of data analysis, in particular, using the program IBM SPSS
Statistics. Students should be able to use a series of statistical inference procedures for intermediate and
advanced level (ANOVA, Correlation, Regression, MANOVA) using either parametric or nonparametric tests,
for analyzing experimental and correlational designs. In this unit, it is emphasized the acquisition of skills for
effective analysis, under the general linear model, of the variability naturally occurring in psychosocial data.
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10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
A.Conceitos teóricos
I.Int: GLM e análise de dados
II.Métodos de Análise da Variância (ANOVA)
1.An da variância unifactorial (ANOVA com um factor fixo e grupos independentes)
2.An da variância factorial (ANOVA com dois factores fixos)
3.An da variância de medidas repetidas
4. Análise da variância mista
5. Análise da variância de medidas repetidas com dupla medição
6. Análise da variância não-paramétrica
III. Métodos de correlação e de regressão
7. Correlação
8. Regressão linear simples
9. Regressão Múltipla
10.Análise da Covariância
11.Análise da variância multivariada (MANOVA)
IV.Outros temas da Estatística
13.Técnicas correlacionais alternativas: correlação parcial
14.Técnicas de redução de dados: Componentes Principais e Análise Factorial
15.Principais técnicas de análise de itens: Fiabilidade das respostas.
B.Laboratórios (uso do IBM SPSS Statistics na execução de análises e interpretação dos outputs resultantes
para cada um dos tópicos do programa)
10.4.1.5. Syllabus:
Theoretical concepts
I. Introduction: GLM and data analysis
II. Meth of Anal of Variance (ANOVA)
1. Univariate variance analysis (ANOVA with one fixed factor and independent groups)
2. Factorial variance analysis (ANOVA with two fixed factors)
3. Repeated measures variance analysis
4. Mixed variance analysis
5. Repeated meas variance analysis with dual measurement
6. Non-parametric variance analysis
III. Meth of correlation and regression
7. Correlation
8. Simple linear regression
9. Multiple Regression
10. Analysis of Covariance
11. Analysis of multivariate variance (MANOVA)
IV. Other topics of Statistics
13. Alternative correlational techniques: partial correlation
14. Data reduction techniques: Principal Component and Factor Analysis
15. Main technical items analysis: Reliability of responses.
B. Laboratories (using IBM SPSS Statistics in performing analysis and interpretation of the resulting outputs for
each of the topics of the program).
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Depois de um semestre (1º semestre) dedicado à aprendizagem de métodos e técnicas estatísticas básicas
esta u.c. dirige-se a conteúdos de estatística de nível intermédio/avançado. O conjunto de métodos e técnicas
que são propostos nesta unidade curricular correspondem senso lato à exploração de diferenças entre 2+
condições/grupos (mais próxima dos planos experimentais) vs. estudo de relações entre variáveis (planos
correlacionais/não experimentais). A maioria dos procedimentos estatísticos aprofundados no curso
pertencem ainda à estatística univariada e bivariada, mas começa-se já a fazer uma incursão pelos métodos
multivariados (e.g., modelos de correlação/regressão linear múltipla; MANOVA; análise de Componentes
Principais e Análise Factorial ou análise de factores comuns).
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
After one semester (first semester) dedicated to the learning of basic statistical methods and techniques, this
unit addresses intermediate / advanced statistical contents. The set of methods and techniques that are
proposed in this unit represent in a broader sense the analysis of differences between 2+ conditions/groups
(closer to the experimental plans) vs. study of relationships between variables (correlational/non-experimental
plans). Most statistical procedures detailed in this course still belong to the univariate and bivariate statistics,
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but steps will be taken in multivariate methods (ex.: models of correlation/multiple linear regression, MANOVA,
analysis of Principal Components Analysis or Factor Analysis, or common factors analysis).
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas (50%) de exposição dos conceitos que enquadram os métodos e as técnicas da estatística
descritiva e da estatística univariada e multivariada; aulas práticas (50%) para operacionalizar a dimensão
conceptual através da resolução de situações problemáticas, recorrendo a software estatístico.
Avaliação
Os estudantes optarão por um de dois regimes de avaliação: a) ou b):
a) Avaliação periódica (dois testes teórico/práticos) realizados durante o semestre
b) Exame final (abarcando toda a matéria leccionada)
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes (50%): Lectures about the concepts related to the methods and techniques of descriptive
statistics and univariate and multivariate statistics. Practical classes (50%): to operationalize the conceptual
dimension by solving problems using statistical software.
Assessment
Students must choose one of two systems of evaluation: a) or b):
a) Periodic evaluation (two theoretical/practical tests)
b) Final exam
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nesta u.c. perseguimos vários objectivos e por isso as metodologias de ensino-aprendizagem são elas próprias
múltiplas e variadas. Ao ensino mais teórico e conceptual correspondem os métodos mais directivos e
expositivos, enquanto os objectivos mais técnicos e práticos encontram correspondência nos métodos mais
activos e experienciais que têm lugar essencialmente no decurso das aulas laboratoriais (computacionais) e
demonstrativas.
A avaliação dos conhecimentos factuais ministrados é operacionalizada através de testes de múltipla escolha
e através de perguntas que exigem a produção da resposta.
A demonstração de competências práticas de manuseamento das ferramentas informáticas treinadas nos
laboratórios não constitui de momento (devido às limitações já referidas a nível de recursos humanos) alvo de
avaliação formal, embora indirectamente sejam apreciadas através de questões que inserimos nos testes
escritos que as estudantes realizam para obter uma classificação na u.c.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit pursues multiple objectives and therefore the teaching-learning methodologies are
themselves multiple and varied. To the more theoretical and conceptual teaching elements of the syllabus we
practice preferably the direct and expository methods, whereas the more technical and practical objectives are
matched with more active, experiential methods which take place mainly during the laboratory (computer
based) lessons and demonstration classes. The assessment of factual knowledge taught is operationalized
through multiple-choice questions and by questions that require the production of response. The demonstration
of practical skills related to IT usage learned in the Labs is not currently a target of formal evaluation (due to the
limitations already mentioned related to lack of human resources). However, these skills are indirectly (but
rather poorly) assessed through questions included in the tests that students perform (written examinations).
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Cohen, B. (2008). Explaining Psychological Statistics. Hoboken, NJ: Wiley.
Field, A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS (2nd ed.). London: SAGE.
Glass, G. V. & Hopkins, K. D. (1996). Statistical Methods in Education and Psychology (3rd ed.). Boston: Allyn &
Bacon
Howell, D. (1997). Statistical methods for psychology (4ª Ed.). Belmont, CA: Duxbury Press.
Maroco, J. (2007). Análise estatística – Com utilização do SPSS (3ª ed.). Lisboa: Edições Sílabo.
Norusis, M. (2012). IBM SPSS Statistics 19 Statistical Procedures Companion. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
Pestana, M. H. e Gageiro, J. N. (2008). Análise de Dados para Ciências Sociais - A complementaridade do SPSS
(5ª ed.). Lisboa: Edições Sílabo.
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Mapa XIV - 2º OB - Aprendizagem e Memória
10.4.1.1. Unidade curricular:
2º OB - Aprendizagem e Memória
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Salomé Ferreira Estima de Pinho
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos
Saber como se adquire conhecimento não declarativo e declarativo
Saber como o conhecimento (não declarativo e declarativo) pode ser mantido e recuperado na memória
Resultados da aprendizagem
Conhecimento de conceitos básicos e de diversas abordagens da psicologia experimental da aprendizagem e
da memória.
Desenvolvimento de uma compreensão integrada dos processos envolvidos quer na aprendizagem quer na
memória
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives
To know how non declarative and declarative knowledge are acquired
To know how knowledge can be stored and retrieved from memory
Competencies
To know fundamental concepts and different approaches to learning and memory from experimental cognitive
psychology.
Developing an integrated comprehension of the processes underlying both learning and memory.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Habituação: fenómenos básicos. Aprendizagem sobre co-ocorrências (condicionamento clássico):
procedimentos básicos; fenómenos de condicionamento indirecto e de interferência; condicionamento
inibitório; contiguidade temporal versus contingência. Aprendizagem sobre consequências (condicionamento
operante): programas de reforço simples e complexos; controlo de estímulo; aprendizagem sem erros.
Processos básicos da memória: codificação/armazenamento, retenção e recuperação. Tipos/sistemas de
memória. Modelos de memória: modelo modal e outros. Esquecimento: declínio e interferência; acessibilidade
versus disponibilidade; inibição.
10.4.1.5. Syllabus:
Habituation: Basic phenomena. Learning of co-occurring events (classical conditioning): Basic procedures,
indirect conditioning and interference phenomena; inhibitory conditioning; temporal contiguity versus
contingency.
Learning about consequences of one’s behaviour (operant conditioning): Basic and complex reinforcement
schedules; stimulus’ control; errorless learning.
Basic memory processes: Encoding/storage, retention and retrieval. Memory systems. Memory models: Modal
model and other models.
Forgetting: Decline and interference, accessibility versus availability; inhibition.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos versam sobre os processos básicos de aquisição retenção e recuperação de
conhecimento ou informação. No que diz respeito ao conhecimento não declarativo são abordados os
seguintes subsistemas: aprendizagem não associativa, condicionamento e priming. Relativamente ao
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conhecimento declarativo são estudados os subsistemas a longo prazo de memória episódica e semântica, e
os subsistemas transitórios de memória a curto prazo, memória de trabalho e memórias sensoriais (icónica e
ecóica).
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus includes the basic processes of knowledge processing, retention and retrieval. Concerning the
non-declarative knowledge the following subsystems are studied: non associative learning, conditioning and
priming. Regarding the declarative knowledge the long-term subsystems of episodic and semantic memory are
studied, as well as the transient subsystems of short-term memory, working memory, and sensory memory
(iconic memory and echoic memory).
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas, exercícios práticos e um trabalho individual (este elaborado fora das aulas).
Mét de Avaliação
Av periódica OU Avaliação final; Cf. Artº 2 – Tipo de Provas (Normas de Avaliação 2010-2011, FPCEUC): «4. O
aluno poderá optar pelo regime de avaliação final, desde que não tenha realizado ainda nenhum outro tipo de
provas de avaliação»
Av periódica
1 prova Tipo B (trabalho individual): 5 valores.(relatório de um dos exercícios práticos).
2 provas Tipo A (prova escrita presencial sobre toda a matéria leccionada): 7.5 valores cada
NB: em cada prova de tipo A e na prova de tipo B é requerida a nota mínima de 40%
Fórmula de cálculo da classificação final: NotaFreqAprend + NotaFreqMem + NotaTrab OU [(notaFreqAprend +
notaFreqMem + nota Trab) x 18,5/20] + 1,5
Avaliação final: 1 prova Tipo A (prova escrita presencial sobre toda a matéria leccionada): 20 valores
Fórmula de cálculo da classificação final: NotaExame OU [(nota Exame) x 18,5/20] + 1,5
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecturing and doing exercises, and individual written assignment (not during classes).
Ass Method
Periodic OR final ass. according to article no. 2 – Testing modality (Assess. Rules 2010-2011): “4. Students may
choose final evaluation, provided that they have not yet performed any other type of assess. tests”.

- Periodic Assessment
One B-Type Test (individual work): 5 points. (practical exercise written report).
Two A-Type Tests (written test on all the subjects taught): 7.5 points each.
N.B.: in each A-type test and B-type test it is required a minimum grade of 40%
Formula for calculating the final classification: 1st Midterm exam grade + 2nd Midterm exam grade + Individual
work OR [(1st Midterm exam grade + 2nd Midterm exam grade + Individual work) x 18,5/20] + 1,5
Final assessment:
One A-Type test (written test on all the subjects taught): 20 points
Formula for calculating the final classification: Exam grade OR [(Exam grade) x 18,5/20] + 1,5
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nas aulas teóricas de natureza sobretudo expositiva é apresentada a informação sobre os conteúdos
programáticos com referência aos métodos e modelos teóricos subjacentes. Os exercícios práticos feitos nas
aulas práticas, frequentemente com recursos electrónicos, ilustram os conteúdos abordados nas aulas
teóricas possibilitando aos alunos perceber qual a metodologia subjacente à obtenção de um dado fenómeno
ou efeito. O trabalho individual (relatório sobre um dos exercícios práticos) visa proporcionar uma oportunidade
adicional de reflexão sobre as concepções, métodos e resultados respeitantes aos conteúdos leccionados,
nomeadamente através da consulta de outras fontes bibliográficas.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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In theoretical classes, with a primarily expositive nature, it is presented the information included in the syllabus
with reference to the underlying methods and theoretical models. The exercises done in practical classes, often
using electronic resources, illustrate the addressed contents in the theoretical classes allowing students to
figure out the methodology used to obtain a given phenomenon or effect. The individual work (report on one of
the practical exercises) aims to provide an additional opportunity for students’ reflection on the concepts,
methods and results that were taught, namely through the reading of other literature sources.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Anderson, J. R. (2000). Learning and memory: An integrated approach (2nd edition). Danvers. MA: Wiley.
Baddeley, A. (1997). Human memory: Theory and practice (revised edition). Hove: Psychology Press.
Baddeley, A., Eysenck, M. W., & Anderson, M. C. (2009). Memory. Hove: Psychology Press.
Domjan, M. (1998). The principles of learning and behavior (4th edition). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
Dudai, Y. (2002) Memory from A to Z: Keywords, concepts and beyond. Oxford: Oxford University Press,
Mazur, J. E. (2005). Learning and behavior (6th edition). Upper Sadle River, NJ: Prentice Hall.
Neath, I., & Surprenant, A. M. (2003). Human memory: An introduction to research, data, and theory (2nd edition).
London: Thomson/Wadsworth.
Tulving, E., & Craik, F. I. M. (2005). The Oxford handbook of memory. Oxford: Oxford University Press.

Mapa XIV - 2º OB- Psicologia da Personalidade
10.4.1.1. Unidade curricular:
2º OB- Psicologia da Personalidade
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
MARGARIDA MARIA BAPTISTA MENDES PEDROSO DE LIMA
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
JOSÉ JOAQUIM MARQUES COSTA
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A formação dos alunos ao nível teórico e reflexivo.
– A defesa do estudo do funcionamento da pessoa, como um todo integrado.
– Reconhecer a complexidade do estudo da personalidade;
– Refletir sobre a história e pressupostos teóricos do domínio;
– Compreender as tendências da Psicologia da Personalidade contemporânea;
– Fomentar o gosto pela compreensão da personalidade do próprio e do outro
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide a theoretical and practical training.
– Study how a person works as a whole.
– Recognize the complexity of the study of personality;
– Reflect on the history and theoretical assumptions of the field
- Understand trends in contemporary psychology of personality
- Promote the interest in understanding the personality of oneself and of the other.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
I. A complexidade do estudo da personalidade em psicologia
1. O que é a personalidade?
2. A "personalidade" numa perspectiva histórica e transcultural
3. Teorias e Metateorias da personalidade
II. As tendências da Psicologia da personalidade contemporânea
1. Tópicos que se mantêm
2. Novas unidades de análise e seus contextos históricos
3. Tendências inter e transdisciplinares
4. Eclectismo e pluralismo metodológico
5. A personalidade e o paradigma epistemológico emergente
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Psicologia da Personalidade - Práticas
Perspectiva:
psicodinâmica
Psicologia Individual - Alfred Adler, 1870-1937
Psicologia Social Analítica - Erich Fromm, 1900-1980
estrutural
Psicologia dos Traços - Gordon Allport, 1897-1967
- realidade percebida
- Alternativismo Constructivo - aprendizagem
- Especificidade Comportamental - base clínica
Psicologia do Self - William James,
factoriais
Procura de Sensações
Análise Transacional
10.4.1.5. Syllabus:
. The complexity of studying Personality
1. What is personality?
2. ‘Personality’ from a transcultural and historical perspective
3. Theories and Meta-theories of personality
II. Trends in contemporary psychology of personality.
1. Topics that remain actual
2. New units of analysis and their historical contexts
3. Inter and transdisciplinary trends
4. Eclecticism and methodological pluralism
5. Personality and the emerging epistemological paradigm.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os primeiros quatro objectivos são trabalhados através do primeiro capítulo e subcapítulos do programa e os
restantes através do capítulo dois. Pretende-se nesta disciplina um aprofundamento das perspectivas teóricas
consideradas e a sua relação com a compreensão da personalidade como um todo.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The first four goals are worked in the first chapter and subchapters of the program, and the remaining with
chapter two. The goal of this course is to deepen the theoretical perspectives under consideration and their
relation with the understanding of personality as a whole.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Classificação:
Teóricas (10 valores: prova escrita tipo A )
Práticas
- 4 valores para a parte prática do exame com perguntas sobre os temas das práticas
- 6 valores para a realização dos trabalhos práticos:
- realização de tarefas intermédias;
- apresentação pública nas últimas aulas;
- relatório do trabalho entregue no dia da apresentação.
Ou
Exame Final
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Assessment
Theory (10 points: Type A written exam)
Practice (10 points) includes two alternative types of evaluation:
Periodical evaluation:
- 4 points in the practical section of the exam
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

374/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

- 6 points in practical assignments that include:
- intermediate tasks;
- presentation in the final classes;
- written report to be delivered on the day of presentation.
Or
Final assessment
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas teóricas são expositivas dado serem em anfiteatro e versam sobretudo conteúdos teóricos e as
práticas recorrem a métodos activos.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theory classes are lectures due to taking place in an amphitheatre and course mainly on theoretical
contents, the practice classes resort to active methods.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Diener, E., & Lucas, R. E. (1999). Personality and subjective well-being. In D. Kahneman, E. Diener, &
N. Schwarz (Eds.), Well-being: The foundations of hedonic psychology (pp. 213–229). New York:
Russel Sage Foundation.
McCrae, R. R., Terracciano, a., & Members of the Pers. Profiles of Cultures Project. (2005b). Personality profiles
of cultures: aggregate personality traits. Journal of Personality
and Social Psychology, 89, 407-425.
McAdams, D. P. (1994), The person, EUA, Harcourt Brace College Publishers.
Hall, C. S. & Lindsey, G. (1984), Teorias da Personalidade, São Paulo, EPU.
Hansenne, M. (2003). Psicologia da Personalidade. Climepsi. Lisboa.
Lima, Margarida P. (1997). NEO-PI-R Contextos teóricos e psicométricos – "Ocean" ou "Iceberg"?, tese de
doutoramento, Coimbra.
Nuttin, J. (1975). La structure de la personnalité, Paris: PUF.
Palenzuela, D. L. & Barros, A. M. (Eds) (1993), Modern Trends in Personality Theory and Research: an
Introduction, Porto, APPORT.

Mapa XIV - 2º OB- Psicologia do Desenvolvimento I - Criança e Adolescente
10.4.1.1. Unidade curricular:
2º OB- Psicologia do Desenvolvimento I - Criança e Adolescente
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
LUÍSA MARIA DE ALMEIDA MORGADO
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
MARIA TERESA MESQUITA CARVALHO SOUSA MACHADO
MARIA CRISTINA SANTOS MONTEIRO JANUÁRIO
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
MARIA TERESA MESQUITA CARVALHO SOUSA MACHADO
MARIA CRISTINA SANTOS MONTEIRO JANUÁRIO
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender os propósitos gerais da psicologia do desenvolvimento - perspectiva do ciclo de vida (life span) de modo a identificar os problemas, metodologias e recursos teóricos.
2. Conhecer o "percurso de desenvolvimento" da psicologia do desenvolvimento.
3. Analisar características fundamentais do desenvolvimento - físico, cognitivo e psicossocial - ao longo da
infância e adolescência, dando relevo às implicações da construção adaptativa das tarefas desenvolvimentais
para o funcionamento do sujeito. Saber integrar os diferentes domínios de desenvolvimento e,
simultaneamente, relacionar o desenvolvimento do indivíduo com o meio familiar, escolar, sócio-cultural em
que se enquadra o sujeito.
4. Saber, em cada "momento" do desenvolvimento "fazer a ponte" entre "sujeito epistémico" & "sujeito
psicológico" (ou particular).
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10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand the general purposes of developmental psychology - integrating the perspective of the life cycle
(life span) – so as to identify the type of problems, methodologies and theoretical resources.
2. To know the "path of development " of developmental psychology.
3. To analyze the fundamental characteristics of the physical, cognitive and psychosocial development,
throughout childhood and adolescence, and to be able understand its implications on the individual behavior. To
know how to integrate the different fields of development and, simultaneously, how to relate the development of
the individual with her/his family, school and the socio-cultural context.
4. To know in each "stage" of development how to establish the connection between the "epistemic individual"
& the "psychological individual" (or personal).
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Psicologia do Desenvolvimento: objecto, métodos de investigação e modelos teóricos fundamentais;
- Da psicologia dos “grandes estádios” à abordagem do ciclo de vida e abordagens contextualizadas (P. Baltes;
modelo de Bronfenbrenner).
2. Desenvolvimento na inf
- Sensório-motor - conquistas & polémicas contemporâneas (e.g. "objecto permanente");
- Pensamento pré-operatório, operatório concreto e outras conquistas cogn – implicações, avaliação e estudos
interculturais.
- Modelo de Vygotsky.
- Teoria da vinculação: abordagem introdutória.
- Modelos clássicos do desenvolvimento psicossocial (Erikson; Freud).
- Análise integrada dos diferentes domínios de desenvolvimento (projeto NICHD como exemplo).
- Juízo moral (Bandura, Piaget, Kohlberg, Gilligan) .
3. Desenvolvimento na adolescência
- Desenvolvimento cognitivo (abordagem operatória e do processamento da informação);
- Desenvolvimento psicossocial (identidade – Erikson, Marcia, Berzonsky; vinculação; moralidade)
10.4.1.5. Syllabus:
. Developmental Psychology: object, research methods and fundamental theoretical perspectives.
- From “stages theories” to contemporary life-span approaches and contextual approaches (P. Baltes;
Bronfenbrenner);
2. Development in childhood
- Sensory-motor thought – key-achievements & contemporary controversies (e.g. "object permanence");
- Preoperational thought & concrete operations – behavioral implications, evaluation and intercultural studies.
- Vygotsky model.
- Attachment theory: introduction
- Psychosocial development: Classic models (Freud, Erikson).
- Integration approach of development (NICHD project as an example).
- Moral judgment ( Piaget, Kohlberg, Gilligan).
3. Development in adolescence
- Cognitive development (formal thought and information process theory)
- Psychosocial development (identity- Erikson, Marcia, Berzonsky; attachment; moral thought)
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os tópicos abordados fazem parte dos programas gerais de Psicologia do Desenvolvimento – esta unidade
curricular aborda o período do nascimento à adolescência – são estudados os pontos-chave do
desenvolvimento nestes períodos (de acordo com as teorias vigentes).
Resultados de aprendizagem:
- Que os alunos compreendam as exigências inerentes às abordagens desenvolvimentais da life-span,
identifiquem as metodologias usadas em psicologia do desenvolvimento e as teorias fundamentais a que
recorrem.
- Compreender a exigência da consideração simultânea de múltiplos contextos implicados no desenvolvimento
humano (modelo Bronfenbrenner).
- Saber caraterizar as tarefas desenvolvimentais (cognitivas, juízo moral e psicossociais) da infância à
adolescência
- Saber integrar influências familiares, sociais e contextuais na promoção (ou risco) do desenvolvimento
adaptativo.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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Topics covered are part of the mainstream Developmental Psychology field – this unit covers the period from
birth to adolescence – it will be studied the key-points of development in those developmental phases
(according to current theories).
Learning outcomes:
-That the students understand the requirements of the approaches used in developmental life-span psychology
(including methodologies, and fundamental theories),
- To understand the need of taking into account the multiple contexts involved in human development;
- To know how to characterize the developmental tasks (cognitive, moral, and psychosocial) from childhood to
adolescence.
- To know how to integrate family influences, social and contextual factors for promotion (or risk) of adaptive
development.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição oral de conteúdos; discussão de casos; interpretação de casos-exemplo; apresentação e discussão
de trabalhos de grupo; discussão de textos.
No caso de avaliação contínua: a componente T = 50% & componente P (trabalho com apresentação oral) =
50%.
Opção exame final
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation and discussion of the main contents; case studies; group presentations; discussion of texts and
other materials
Continuous evaluation: Theoretical component = 50% and Practical component (group presentation) = 50%
Final exam (Optional
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia expositiva das aulas concretiza o objectivo de explanação das ideias fundamentais.
A discussão pormenorizada de alguns dos tópicos no decurso das aulas TP, e análise/discussão de protocolos
de avaliação psicológica (nomeadamente protocolos de avaliação operatória), possibilitam a exemplificação de
noções expostas. Para além disso os alunos podem optar pela apresentação mais detalhada de um dos tópicos
do programa – sob orientação da Docente – realizando um trabalho de grupo que deverão apresentar, no
decurso das aulas, aos Colegas.
Os objectivos fundamentais consistem em introduzir os alunos aos objectivos, métodos e teorias
contemporâneas da psicologia do desenvolvimento. Pretende-se ainda que saibam identificar os autores
fundamentais e contributos das correntes teóricas relevantes em diferentes domínios do desenvolvimento.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures aim to provide an explanation of fundamental concepts of developmental psychology (from infancy
to adolescence).
A more detailed discussion of some topics during the TP classes, and analysis /discussion of psychological
assessment protocols (including protocols of Piagetian diagnosis), allow the exemplification of developmental
relevance of concepts presented during the lectures. In addition, students may choose to do a group-work –
under the guidance of the Professor – which will be presented during classes, to colleagues.
The main goals of this unit are to introduce students to the purposes, methods, and contemporary theories of
human development. It is also emphasized the importance to identify relevant authors of the current
fundamental developmental theories
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Keenan, T., Evans, S. (2009). An introduction to child development. 2th ed., London: Sage.
Lamb, M. E., & Bornstein, M. H. (EDS.), (2011). Social and Personality Development. An advanced textbook. N.Y.:
Psychological Press.
Lerner, R. M., Lewin-Bizan, S., & Warren (2011). Concepts and theories of human development. In M. E. Lamb, &
M. H. Bornstein (Eds.), Social and Personality Development. N.Y.: Psychology Press.
Lourenço, O. (2005). Psicologia de des cognitivo. Teoria, dados e implicações. Coimbra: Almedina.
Morgado, L. M. (1997). Construtivismo, aprendizagem operatória e diversificação curricular: Pistas para um
debate. Revista Portuguesa de Psicologia, 32, 21- 33.
Papalia, D.E., Olds, S.W., Feldman, R.D. (2008).A child’s world. 11th Ed. N.Y.McGraw-Hill.[trad. port. à venda]
Piaget, J.(1992). Le jugement moral chez l'enfant. Paris: PUF (1ªed.,1932).
Sprinthall, N. A., & Collins, W. A. (2011).Psicologia do Adolescente. Uma abordagem desenvolvimentista. 5ª
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ed.,Lisboa: FCG.

Mapa XIV - 2º OB- Psicologia Social I
10.4.1.1. Unidade curricular:
2º OB- Psicologia Social I
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Valentim António Rodrigues Alferes
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Lisete dos Santos Mónico
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Lisete dos Santos Mónico
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Psicologia Social I tem como objectivo contribuir para um conhecimento aprofundado
das áreas substantivas da psicologia social, desenvolvendo capacidades de problematização e de reflexão
teórico-epistemológica.
Resultados de aprendizagem
Pretende-se que, no final da unidade curricular, os alunos estejam em condições de:
1) identificar, descrever de modo preciso e sucinto e avaliar criticamente os principais sistemas e modelos
teóricos, conteúdos empíricos e métodos de investigação da psicologia social;
2) estabelecer as implicações relevantes para a intervenção psicológica.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit Social Psychology I aims to provide deep knowledge and understanding of the substantive
areas of social psychology by developing skills related to critical thinking and theoretical-epistemological
reflection.
Learning outcomes
By the end of this unit, students should be able to:
1) identify, describe and evaluate in an accurate and exact way the main systems and theoretical models,
empirical contents and research methods of social psychology;
2) know the relevant implications for the psychological practice
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à Psicologia Social
1.1 História e sistemas teóricos
1.2 Relações intra- e interdisciplinares
1.3 Métodos e técnicas de investigação
2 Processos pessoais e interpessoais
2.1 Cognição e pensamento social
2.1.1 Representações do conhecimento social
2.1.2 Atitudes, mudança de atitudes e persuasão
2.1.3 Valores, ideologias e sistemas de atitudes
2.1.4 Percepção das pessoas e processos de atribuição causal
2.2 Self e relações interpessoais
2.2.1 Self e estratégias de auto-apresentação
2.2.2 Motivação e regulação social das emoções
2.2.3 Comunicação interpessoal
2.2.4 Atracção, relações íntimas e sexualidade
2.2.5 Agressão e altruísmo
10.4.1.5. Syllabus:
Introduction to Social Psychology
1.1 History and theoretical systems
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1.2 Inter and intradisciplinary relations
1.3 Research methods and techniques
2 Individual and interindividual processes
2.1 Cognition and social thinking
2.1.1 Representations of social knowledge
2.1.2 Attitudes, change of attitude and persuasion
2.1.3 Values, ideologies, and attitudinal systems
2.1.4 Perception of persons and processes of causal attribution
2.2 Self and interpersonal processes
2.2.1 Self and self-presentation strategies
2.2.2 Motivation and social regulation of emotions
2.2.3 Interpersonal communication
2.2.4 Attraction, intimate relationships and sexuality
2.2.5 Aggression and altruism
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A organização temática dos conteúdos nucleares das disciplinas de Psicologia Social I e II (Capítulos 2 e 3)
subordina-se aos níveis de análise e explicação (individual, interindividual, grupal e intergrupal) dos
comportamentos sociais e articula-se, a montante, com as tensões epistemológicas e metodológicas
apresentadas no Capítulo 1 e, a jusante, com as problemáticas de aplicação discutidas no Capítulo 4.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The thematic organization of the nuclear contents of the units Social Psychology I and II (Chapters 2 and 3) is
subordinate to the levels of analysis and explanation (individual, interindividual, group and intergroup) of social
behavior and is articulated, upstream with the epistemological and methodological tensions presented in
Chapter 1, and downstream, with the problems of implementation discussed in Chapter 4.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os estudantes deverão optar por um de dois regimes de avaliação a) ou b):
a) Uma prova de Tipo A (50% da classificação final) e duas provas de tipo C (25% + 25% da classificação final)
b) Exame final
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Students must choose one of two evaluation options, a) or b):
a) One Type A exam (50%) and two Type C exams (25% + 25%)
b) Final exam
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas magistrais articulam-se com o estudo pormenorizado das investigações paradigmáticas em
psicologia social feito nas aulas práticas
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The master classes are articulated with the detailed study of paradigm investigations in social psychology done
in practical classes.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2007). Social psychology (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: PrenticeHall.
Gilbert, D. T., Fiske, S. T., & Lindzey, G. (Eds.).(1998). The handbook of social psychology (4th ed., 2 Vols). New
York: McGraw-Hill.
Reis, H. T., & Judd, C. M. (Eds.).(2000). The handbook of research methods in social and personality psychology.
Cambridge, UK: Cambridge University Press. [Índice NIIPS]
Schneider, F. W., Gruman, J. A., & Coutts, L. M. (Eds.).(2005). Applied social psychology: Understanding and
addressing social and practical problems. Thousand Oaks, CA: Sage.
Vala, J., & Monteiro, M. B. (Eds.).(2000). Psicologia social (4ª ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. [7ª ed.:
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Mapa XIV - 2º OB- Psicopatologia I
10.4.1.1. Unidade curricular:
2º OB- Psicopatologia I
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Augusto da Veiga Pinto de Gouveia
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria do Céu Salvador
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria do Céu Salvador
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC de Psicopatologia I tem como objetivo apresentar os principais modelos de compreensão das alterações
psicopatológicas, numa perspectiva integrativa e multidimensional, que inclua fatores bio-psico-sociais. A UC
visa, ainda familiarizar os alunos com os principais parâmetros do exame mental e com os critérios
diagnósticos e características principais da Esquizofrenia, enfatizando o treino de compet para elaboração do
exame mental e diagnóstico de esquizofrenia.
Resultados de aprendizagem
Aquisição de conhecimentos acerca dos modelos de compreensão das alterações psicopatológicas numa
perspectiva integrativa e multidimensional.
Conhecer as influências recíprocas dos factores biológicos, psicológicos e sociais no desenvolvimento das
alterações psicopatológicas.
Aquisição de competências práticas de avaliação da psicopatologia através do treino dos alunos no processo
de recolha de informação e elaboração do exame mental.
Aquisição de competências de diagnóstico da Esquizofrenia
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit aims to present the main models for understanding psychopathology, within an integrative and
multidimensional perspective, considering its biological, psychological and social factors. The unit also aims to
familiarize students with the main criteria of mental examination and with the Schizophrenia diagnostic criteria
and main characteristics, while focusing on the competencies that will enable students to elaborate a mental
examination and diagnose schizophrenia.
Learning outcomes
- To learn the models of understanding psychopathological changes, within an integrative and multidimensional
perspective.
- To learn the influences that biological, psychological and social factors have on the development of
psychopathological changes, and vice-versa.
- To be able to carry out a psychopathological assessment by conducting mental examinations and gathering
the relevant data.
- To be able to diagnose Schizophrenia.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Definição e âmbito de estudo da Psicopatologia.
2. O conceito e estudo das perturbações psicológicas.
3. A evolução histórica do conceito de perturbação psicológica (doença mental) e os seus modelos de
explicação
4. Os conceitos de prevenção primária, secundária e terciária.
5. Karl Jaspers e a abordagem fenomenológica;
6. O exame mental, seu objectivo e fases da sua realização: avaliação da apresentação, motricidade e
linguagem, o contacto, o estado de consciência e atenção, ansiedade e psicopatologia do humor e afectividade,
psicopatologia do pensamento, alterações da percepção, a memória, inteligência e funções biológicas vitais.
7. Esquizofrenia: critérios de diagnóstico da DSM-IVR; o conceito de sintomas positivos e negativos; os
“sintomas fundamentais” de Bleuler e os “sintomas de primeira ordem” de Kurt Schneider; prevalência
quadros clínicos e evolução: esquizofrenia desorganizada, paranóide, catatónica e indiferenciada; factores de
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risco.
10.4.1.5. Syllabus:
Definition and scope of the study of Psychopathology.
2. The concept and study of psychological disorders.
3. The historical evolution of the concept of psychological disorders (mental illness) and its explicative models.
4. The concepts of primary, secondary and tertiary prevention.
5. Karl Jaspers and the phenomenological approach.
6. The mental examination, its aim and phases: assessment of presentation, motor behavior and language,
contact, consciousness and attention, anxiety and the psychopathology of humor and affectivity,
psychopathology of thought, changes of perception, memory, intelligence and vital biological functions.
7. The diagnosis criteria of Schizophrenia according to the DSM-IV-TR; the concept of positive and negative
symptoms; Bleuler’s “fundamental symptoms” and Kurt Schneider’s “first order symptoms”; the prevalence;
clinical condition and evolution: disorganized, paranoid, catatonic and undifferentiated schizophrenia; risk
factors.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Todos os objectivos correspondem a conteúdos específicos. Assim, em relação aos objectivos abaixo
elencados, são apontados os conteúdos específicos que lhes correspondem:
1.Objetivo - “apresentar aos alunos os principais modelos de compreensão das alterações psicopatológicas
(…)”. Conteúdos: 1. Definição e âmbito de estudo da Psicopatologia. 2. O conceito e estudo das perturbações
psicológicas. 3. A evolução histórica do conceito de perturbação psicológica (doença mental) e os seus
modelos de explicação. 4. Os conceitos de prevenção primária, secundária e terciária. 5. Karl Jaspers e a
abordagem fenomenológica
2.Objectivo: “familiarizar os alunos com os principais parâmetros do exame mental”. Conteúdo: 6. O exame
mental, seu objectivo e fases da sua realização(…)
3.Objectivo: “familiarizar os alunos (…) com os critérios diagnósticos e características principais da
Esquizofrenia (…). Conteúdo: 7. Esquizofrenia: critérios de diagnóstico da DSM-IV-R (…)
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
All the objectives correspond to specific syllabus. Therefore, below we point out the relationships between the
objectives and the correspondent syllabus:
1. Objective: “presenting the main models for understanding psychopathology (…) Syllabus: 1. Definition and
scope of the study of Psychopathology. 2. The concept and study of psychological disorders. 3. The historical
evolution of the concept of psychological disorders (mental illness) and its explicative models. 4. The concepts
of primary, secondary and tertiary prevention. 5. Karl Jaspers and the phenomenological approach.
2. Objective: “to familiarize students with the main criteria of mental examination”.Syllabus: 6. The mental
examination, its aim and phases (…)
3. Objective: “to familiarize students(…)with the Schizophrenia diagnostic criteria and main characteristics(..).
Syllabus: 7. The diagnosis criteria of Schizophrenia according to the DSM-IV-TR; (…)
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo e interactivo. Modelamento participante, role playing, análise e discussão de casos e
feedback.
Avaliação periódica:
- um caso prático relativo ao Exame Mental - 7 valores;
- um caso prático relativo aos Paradigmas de Aprendizagem - 3 valores;
- um exame - 10 valores.
OU
Avaliação final:
- exame final - 20 valores.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and interactive methods. Participant modeling, role playing, case analysis and discussion, and
feeback.
Periodic Evaluation:
- mental examination: a practical case – 7 marks;
- learning paradigms: a practical case – 3 marks;
- an exam – 10 marks.
Final Evaluation:
- final exam – 20 marks.
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10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Visando atingir os objectivos acima estabelecidos, a disciplina é leccionada em aulas teóricas e aulas práticas.
Os conteúdos teóricos (conceito de saúde mental, modelos de compreensão biológicos, psicológicos e sociais,
áreas e sintomas psicopatológicos do exame mental, e esquizofrenia) são leccionados nas aulas teóricas e,
posteriormente, abordados e praticados nas aulas práticas, através de role-play, e análise e discussão da
psicopatologia presente em casos clínicos. Os alunos têm, assim, amplas possibilidades de praticar as
competências a adquirir.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Aiming to reach the objectives defined above, the curricular unit is divided into theoretical and practical classes.
The theoretical contents (mental health concept, biological, psychological and social comprehension models,
mental exam areas and symptoms, and squizophrenia) are taught in theoretical classes and, after that,
practiced in the practical classes, using role-play, and analysis and discussion of psychopathology present in
clinical cases. This way, students have a whole range of possibilities to train the skills they have to acquire
10.4.1.9. Bibliografia principal:
• Alloy, L. B., Jacobson, N. S., & Acocella, J. (1999). Abnormal Psychology: Current Perspectives. Boston:
McGraw-Hill. (Cap 4, (pg. 76-120).
• American Psychiatric Association (2002). DSM-4-TR: Manual de diagnóstico e estatística das perturbações
mentais (4ª edição; texto revisto). Lisboa: Climepsi Editores.
• Barlow, D. H., & Durand, V. M. (2001). Abnormal Psychology: An Integrative Approach. Belmont:
Wadsworth/Thomson Learning. (Cap. 1, Cap. 2, pg. 27-62 e Cap. 3, pg. 63-88).
• Davison, G. C. & Neale, J. M. & Kring, A. M. (2007). Abnormal Psychology. New York: John Wiley and Sons, Inc.
• Jaspers, K. (1997). General Psychopathology. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
• Trzepacz, P. T. & Baker, R. W. (2001). Exame Psiquiátrico do Estado Mental. Lisboa: Climepsi Editores.

Mapa XIV - 2º OB- Metodologia da Investigação em Psicologia I
10.4.1.1. Unidade curricular:
2º OB- Metodologia da Investigação em Psicologia I
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Valentim António Rodrigues Alferes
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Lisete dos Santos Mónico
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Lisete dos Santos Mónico
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo das unidades curriculares de Metodologia da Investigação em Psicologia I e II consiste no
desenvolvimento das competências teóricas e técnicas necessárias para a prática da investigação científica
no domínio das ciências psicológicas, através do estudo dos processos fundamentais e das estratégias
específicas de planeamento, realização, análise, interpretação e apresentação dos resultados.
Resultados de aprendizagem
Ver explicitação no site da disciplina:
http://www.fpce.uc.pt/niips/novoplano/mip1/mip1.htm#objectivos
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objective of this unit is the development of the theoretical and technical skills necessary for scientific
research in the field of psychological sciences through the study of the fundamental processes and specific
strategies for planning, implementation, analysis, interpretation and presentation of results.
Learning Outcomes
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Check Unit Website:
http://www.fpce.uc.pt/niips/novoplano/mip1/mip1.htm#objectivos
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
INTRODUÇÃO: EPISTEMOLOGIA E METODOLOGIA
- Considerações preliminares de natureza epistemológica
- Teorias e hipóteses científicas. Programas de investigação.
METODOLOGIA GERAL: ESTRATÉGIAS DE INVESTIGAÇÃO
- Investigações experimentais
- Investigações quasi-experimentais
- Investigações não experimentais
Ver programa desenvolvido no site da disciplina:
http://www.fpce.uc.pt/niips/novoplano/mip1/mip1.htm#programa
10.4.1.5. Syllabus:
INTRODUCTION: EPISTEMOLOGY AND METHODOLOGY
- Preliminary considerations of epistemological nature
- Scientific theories and hypotheses. Research programs.
GENERAL METHODOLOGY: RESEARCH STRATEGIES
- Experimental research
From theoretical problems to ethical problems which underlie the experiment
- Non-experimental research
Check Unit Website:
http://www.fpce.uc.pt/niips/novoplano/mip1/mip1.htm#programa
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A demostração está feita nas pp. 29-43 de:
Alferes, V. R. (1997). Investigação científica em psicologia: Teoria e prática. Coimbra: Almedina.
O livro está disponível em:
http://www.fpce.uc.pt/niips/docs/val/icp_outputs/ab_outputs.htm
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The clarification of the syllabus coherence curricular unit’s objectives can be found at (pp. 29-43):
Alferes, V. R. (1997). Investigação científica em psicologia: Teoria e prática. Coimbra: Almedina.
The book is available in:
http://www.fpce.uc.pt/niips/docs/val/icp_outputs/ab_outputs.htm
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação
2 Provas de avaliação tipo A
2 Provas de avaliação tipo C
Trabalhos individuais e de grupo (a definir)
Participação em projectos de investigação (a definir)
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Assessment
2 type A examinations
2 type C examinations
Individual and group assignments (to be defined)
Participation in research projects (to be defined)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A demostração está feita nas pp. 43-48 de:
Alferes, V. R. (1997). Investigação científica em psicologia: Teoria e prática. Coimbra: Almedina.
O livro está disponível em:
http://www.fpce.uc.pt/niips/docs/val/icp_outputs/ab_outputs.htm
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10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The clarification of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives can be found at
(pp. 43-48):
Alferes, V. R. (1997). Investigação científica em psicologia: Teoria e prática. Coimbra: Almedina.
The book is available in:
http://www.fpce.uc.pt/niips/docs/val/icp_outputs/ab_outputs.htm
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Alferes, V. R. (1997). Investigação científica em psicologia: Teoria e prática. Coimbra: Almedina.
Hoyle, R. H., Harris, M. J., & Judd, C. M. (2002). Research methods in social relations (7th ed.). Pacific Grove, CA:
Wadsworth.
Rosnow, R. L., & Rosenthal, R. (1998). Beginning behavioral research: A conceptual primer (3rd ed.). Upper
Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Shadish, W. R., CooK, T. D., & Campbell, D. T. (2002).Experimental and quasi-experimental designs for
generalized causal inference. Boston: Houghton Mifflin.
Groves, R. M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2004). Survey
methodology. Hoboken, NJ: Wiley.
Reis, H. T., & Judd, C. M. (Eds.).(2000). The handbook of research methods in social and personality psychology.
Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. (5th ed.) Boston: Allyn and Bacon.

Mapa XIV - 2º OB- Psicologia Diferencial
10.4.1.1. Unidade curricular:
2º OB- Psicologia Diferencial
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Lopes Pires
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta Unidade curricular tem por principal objectivo orientar os estudantes para a compreensão e natureza das
diferenças individuais, sejam elas relativas a indivíduos, grupos, ou ainda ao mesmo indivíduo (diferenças intraindividuais).
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit aims firstly to guide students to the understanding and nature of individual differences,
whether relating to individuals, groups, or even the same individual (intra-individual differences).
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Fundamentos teóricos e metodológicos
. Os traços psicológicos
. Estudo dos processos psicológicos
. Bases biológicas das diferenças individuais
. O estudo das origens das diferenças individuais
. As diferenças individuais em inteligência e respectivas teorias e conceitos (sintese)
. As diferenças individuais em personalidade e respectivas teorias e conceitos (síntese)
. Grupos humanos
. Diferenças individuais patológicas: origem, vulnerabilidade, integração e tratamentos
. Diferenças individuais em sugestionabilidade.
10.4.1.5. Syllabus:
Theoretical and methodological foundations
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. The psychological traits
. Study of the psychological processes
. Biological bases of individual differences
. The study of the origins of individual differences
. Individual differences in intelligence and related theories and concepts (synthesis)
. Individual differences in personality and related theories and concepts (summary)
. Human groups
. Pathological individual differences: origin, vulnerability, integration, and treatments
. Individual differences in suggestibility.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Partindo-se de exemplos da vida quotidiana, notícias dos media, para a própria psicologia permite-se que os
estudantes compreender a natureza das diferenças individuais, sejam elas relativas a indivíduos, grupos, ou
ainda ao mesmo indivíduo (diferenças intra-individuais).
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Starting from examples of everyday life, media, and from psychology itself, students will be able to understand
the nature of individual differences, whether relating to individuals, groups, or even within the same individual
(intra-individual differences).
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
São usados vídeos, discussões em grupo com comentário de textos ou de outro material e exposição por parte
do deocente.
- Exame/Exam; (100%)
-Também existe a possibilidade de exame final.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
It will be used videos, group comments and discussions of texts or other material and teacher lectures.
- Test / Exam
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tanto as discussões em grupo como as experiências criadas em secções das aulas permitem uma melhor
compreensão da natureza das diferenças individuais. O mesmo se diga dos vídeos, contemplando aspectos
específicos da natureza humana com ênfase nas diferenças individuais. Tais exemplos são trazidos para as
aulas de maneira a que os estudantes possam tentar compreender/interpretar esses acontecimentos, sendo
depois confrontados com a o que a psicologia científica pode explicar, distinguindo-se, igualmente, entre a “folk
psychology” e a psicologia com bases científicas.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Both the group discussions and the experiences created in classes’ sections provide a better understanding of
the nature of individual differences. The same applies to videos, covering specific aspects of human nature with
an emphasis on individual differences. Such examples are brought to class so that students can try to
understand / interpret these events, being confronted with what scientific psychology can explain, distinguishing
also between the "folk psychology" and scientifically based psychology.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Antonio Andres Pueyo (1999). Manual de Psicologia Diferencial. McGraw-Hill Interamericana.
Daniel Nettle (2009). Personality: What makes you the way you are. OUP Oxford.
Henry Maudsley (2009). Organic to Human: Psychological and Sociological. BiblioBazaar.
James T. Lamiell (2003). Beyond Individual and Group Differences: Human Individuality, Scientific Psychology,
and William Stern's Critical Personalism. SAGE Publications Ltd.
Leona E. Tyler (1965). Psychology of Human Differences. Prentice Hall.
Lewis R. Aiken (1999). Human Differences. Lawrence Erlbaum Associates Inc.
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Ruth Richards (2007). Everyday Creativity and New Views of Human Nature: Psychological, Social, and
Spiritual Perspectives. American Psychological Association.

Mapa XIV - 2º OB- Psicologia do Desenvolvimento II - Adulto e Idoso
10.4.1.1. Unidade curricular:
2º OB- Psicologia do Desenvolvimento II - Adulto e Idoso
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
MARIA DA LUZ BERNARDES RODRIGUES VALE DIAS
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
LUISA ISABEL GOMES FREIRE NOBRE LIMA
PEDRO MANUEL MALAQUIAS PIRES URBANO
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
LUISA ISABEL GOMES FREIRE NOBRE LIMA
PEDRO MANUEL MALAQUIAS PIRES URBANO
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Tem por finalidade abordar e aprofundar as seguintes temáticas principais:
-Início da Idade Adulta: a emergência do Adulto Emergente.
-Adulto e Idoso: estabilidade ou mudança?
-Idade Adulta: um período de Sabedoria?
-Envelhecimento bem-sucedido: que modelos?
Resultados de aprendizagem
No final da unidade curricular os alunos deverão ser capazes de:
-Fundamentar a perspectiva que faz da idade adulta e da velhice objecto de estudo entre os capítulos da
Psicologia do Desenvolvimento.
-Identificar, numa perspectiva multidimensional, as principais transformações ou mudanças que ocorrem na
idade adulta e velhice.
-Caracterizar as principais conceptualizações de sabedoria, relacionando-as com o adulto e o idoso.
-Compreender e distinguir os modelos mais significativos sobre o envelhecimento bem-sucedido e
espiritualidade.
- Conhecer as principais questões de investigação actuais sobre as temáticas abordadas.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit aims to discuss and deepen the following main themes:
-The beginning of Adulthood: the emergence of Emergent Adulthood
-Adulthood and Old age: Stability or change?
-Adulthood: a period of Wisdom?
-Which are the models of successful aging?
Learning outcomes
At the end of this unit students must be able:
-To know why adulthood and old age are studied in the chapters of Psychology of Development.
-To identify, from a multidimensional perspective, the main transformations or changes in adulthood and old age.
-To characterize the main conceptualizations on wisdom, relating them with the adult and old aged person.
-To understand and distinguish the most significant perspectives on successful aging and spirituality.
-To know the main actual research questions about the discussed themes.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Int: O conceito de Desenvolvimento Humano e a perspectiva de ciclo vital.
1. A emergência da Idade Adulta (Arnett)
2.Idade adulta e velhice: estabilidade ou mudança?
2.1 Des.o físico: saúde e mudanças físicas; questões reprodutivas; longevidade.
2.2 Des. cognitivo (e.g.: “Além de Piaget. Pensamento Pós-formal”- Arlin, Labouvie-Vief; “Des. para toda a
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vida”-Schaie; “Discernimento e Conhecimento Prático”-Sternberg).
2.3 Des. moral (e.g., Kohlberg, Gilligan).
2.4 Des. psicossocial e abordagens/modelos principais: De traço (Costa & McCrae); Tipológicos (e.g., Block);
De Crises Normativas (e.g., Erikson, Levinson); De Sequência de Eventos (Neugarten et al.).
2.5 Des. da Perspectiva Diacrónica (Montangero).
3. A Sabedoria e o des. do adulto e do idoso.
4. Envelhecimento
4.1 As perspectivas psic sobre o envelhecimento bem-sucedido (e.g.: Atchley; Baltes & Baltes; Cumming &
Henry; Neugarten, Havighurst & Tobin).
4.2 Envelhecimento, morte e espiritualidade (e.g.: Frankl, Wilson)
10.4.1.5. Syllabus:
Introduction: The concept of Human Development and the life-span perspective.
1. The emergence of adulthood: the concept of Emergent Adult.
2. Adulthood and old age: Stability or change? The transformations in young adult, adult and old aged.
2.1 Physical development: Health and physical changes; reproductive issues and longevity.
2.2 Cognitive development (e.g.: “Beyond Piaget. Postformal thinking” - Arlin, Labouvie-Vief. The perspectives of
Schaie and Sternberg)
2.3 Moral development (e.g., Kohlberg, Gilligan).
2.4 Psychosocial development and main approaches: The Models of Costa & McCrae; Block; Erikson, Levinson;
Neugarten et al.
2.5 Diachronic Perspective development (Montangero).
3. Wisdom and the development of adult and old aged.
4. Aging
4.1 The psychological perspectives on successful aging (e.g.: Atchley; Baltes & Baltes; Cumming & Henry;
Neugarten, Havighurst & Tobin).
4.2 Aging, death and spirituality (e.g.: Frankl, Wilson).
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta uc pretende abordar quatro questões/temáticas relevantes no que diz respeito aos períodos de
desenvolvimento da idade adulta e velhice, numa perspectiva de ciclo vital. A análise da primeira questão
pressupõe a clarificação dos próprios limites entre adolescência e idade adulta, reflectindo sobre o conceito de
um conceito particular, o de adulto emergente. A análise da questão relativa à “estabilidade ou mudança” na
idade adulta e velhice conduz-nos, através do confronto de conceptualizações e evidências empíricas, à
especificação das transformações operadas em diferentes dimensões do desenvolvimento humano, tanto no
decurso do período do jovem adulto como do adulto e do idoso. No âmbito da reflexão suscitada pelas duas
últimas questões relativas à idade adulta e velhice, justifica-se explorar os conceitos de Sabedoria e de
Espiritualidade e as principais propostas que se propõem explicar a mudança integrada num processo de
envelhecimento bem-sucedido.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This unit aims to address four important issues regarding the developmental periods of adulthood and old age,
from a life span perspective. The analysis of the first issue requires the clarification of the limits between
adolescence and adulthood, reflecting on its difficulties and on the need for a specific approach towards
changes characterizing this transition, through a particular concept, the emerging adult. The analysis of the
issue concerning "stability or change" in adulthood and old age leads us through the comparison between
conceptualizations and empirical evidence, to the specification of transformations occurring in different
dimensions of human development, during young adult phase, adulthood and old age. Still regarding the
reflection on the two last question raised by adulthood and old age it is essential to analyze the concepts of
Wisdom and Spirituality to meet the main proposals that claim to explain the change in an integrated process of
successful aging.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino
- Método expositivo/argumentativo, com suporte de projecção de material visual;
- Recurso a documentos filmados;
- Trabalhos de grupo;
- Discussão de casos.
Avaliação
A avaliação e classificação final resultarão de uma das modalidades seguintes escolhida por cada estudante:
1) Avaliação periódica ou 2) Avaliação final/Exame.
1) Avaliação periódica:
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

387/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

Exame (prova de tipo A): 60% da classificação total.
Conjunto de tarefas/trabalhos propostos e avaliados de forma contínua (provas de tipo B): 40% da classificação
total.
2) Avaliação final/Exame
Exame Final sobre a matéria do programa, incluindo os temas apresentados para trabalhos de grupo
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching
- Lectures, with support of visual aids;
- Filmed resources;
- Group work;
- Cases discussion.
Assessment
The assessment and final classification result from one of the following methods chosen by each student: a)
periodic assessment or 2) Final evaluation / examination
1) Periodic assessment:
Theoretical - Exam (type A): 60% of the total score.
Practical component - Set of tasks proposed and evaluated continuously (type B): 40% of the total score
2) Final Evaluation / Exam
Final Exam on the program contents, including the topics discussed during practical classes.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método expositivo/argumentativo, permite não só esclarecer os conteúdos propostos mas também abordar
criticamente as temáticas, a maior parte delas introduzidas de forma interrogativa de modo a facilitar a
identificação das questões de investigação actuais na análise dos períodos de desenvolvimento abordados na
disciplina (adulto e idoso). O recurso a materiais visuais e a documentos filmados, juntamente com a realização
de trabalhos de grupo (a partir de temas propostos pelos docentes, com pesquisa bibliográfica actual e
apresentação oral na aulas) e a discussão de casos possibilitam a concretização sustentada dos resultados de
aprendizagem esperados.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures allow not only to clarify the contents but also to critically address the unit’s main issues, most of
them presented with a question so as to facilitate the identification of current research questions in the analysis
of developmental periods covered in the unit (adulthood and old aged).
The use of visual materials and films, along with the development of group work (from topics proposed by the
teachers, with current literature research and oral presentation on classes) and cases discussion, enable the
sustained achievement of the expected learning outcomes.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Alves, P. (2011). Sabedoria: Definição, Multidimensionalidade e Avaliação. Lisboa: Instituto Piaget.
Arnett, J. J. (2004). Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the twenties. New York,
N.Y., Oxford University Press.
Arnett, J. J. (2011). Human Development: A Cultural Approach. Boston: Pearson.
Boyd, D.R., & Bee (2009). Lifespan development (5ª edição). Boston: Pearson Education.
Carvalho, M. & Vale-Dias (2011). Contributos para o desenvolvimento de uma vida de qualidade: factores sóciodemográficos e estilos de coping preditores do bem-estar psicológico. In M. J. Velez, F. Dacey, J.S. & Travers,
J.F. (2008). Human Development across the Lifespan (7th ed.). New York: McGraw-Hill.
Fonseca, A. M. (2004). Desenvolvimento humano e envelhecimento. Lisboa: Climepsi.
Papalia, D., Olds, S. & Feldman, R. (2009). Desenvolvimento Humano (10ª Ed.). SP: McGraw-Hill. (trad.)
Santrock, J. (2006). Life-span development (10th ed.). New York: McGraw-Hill.

Mapa XIV - 2º OB- Psicologia Social II
10.4.1.1. Unidade curricular:
2º OB- Psicologia Social II
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Valentim António Rodrigues Alferes
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10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Lisete dos Santos Mónico
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Lisete dos Santos Mónico
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Psicologia Social II tem como objectivo contribuir para um conhecimento aprofundado
das áreas substantivas da psicologia social, desenvolvendo capacidades de problematização e de reflexão
teórico-epistemológica
Resultados de aprendizagem
Pretende-se que, no final da unidade curricular, os alunos estejam em condições de:
1) identificar, descrever de modo preciso e sucinto e avaliar criticamente os principais sistemas e modelos
teóricos, conteúdos empíricos e métodos de investigação da psicologia social;
2) estabelecer as implicações relevantes para a intervenção psicológica.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The unit Social Psychology II aims to provide a deep knowledge and understanding of the substantive areas of
social psychology by developing skills related to critical thinking and theoretical-epistemological reflection.
Learning outcomes
By the end of this course unit, students should be able to:
1) identify, describe and evaluate in an accurate and exact way the main systems and theoretical models,
empirical contents and research methods of social psychology;
2) know the relevant implications for the psychological practice
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Processos grupais e intergrupais
3.1 Estrutura e dinâmica de grupos
3.1.1 Normas, estatuto e papéis
3.1.2 Comunicação e influência social em pequenos grupos
3.1.3 Coesão, conflito e desenvolvimento
3.1.4 Produtividade e tomada de decisão em grupo
3.1.5 Poder e liderança
3.2 Relações intergrupos e comportamento das multidões
3.2.1 Identidade e categorização social
3.2.2 Estereótipos, preconceito e discriminação intergrupos
3.2.3 Conflito e negociação entre grupos
3.2.4 Multidões e comportamento colectivo
4 Problemáticas de aplicação
4.1 Género, racismo e violência social
4.2 Política, cultura e comunicação de massas
4.3 Ambiente, consumo e publicidade
4.4 Outras áreas de aplicação
10.4.1.5. Syllabus:
3. Group and intergroup processes
3.1. Group structure and dynamics
3.1.1. Norms, status and roles
3.1.2. Communication and social influence in small groups
3.1.3. Cohesion, conflict and development
3.1.4. Performance and group decision-making
3.1.5. Power and leadership
3.2. Intergroup relations and behavior of the masses
3.2.1. Social identity and social categorization
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A organização temática dos conteúdos nucleares das disciplinas de Psicologia Social I e II (Capítulos 2 e 3)
subordina-se aos níveis de análise e explicação (individual, interindividual, grupal e intergrupal) dos
comportamentos sociais e articula-se, a montante, com as tensões epistemológicas e metodológicas
apresentadas no Capítulo 1 e, a jusante, com as problemáticas de aplicação discutidas no Capítulo 4.
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10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The thematic organization of the nuclear contents of the units Social Psychology I and II (Chapters 2 and 3) is
subordinate to the levels of analysis and explanation (individual, interindividual, group and intergroup) of social
behavior and is articulated, upstream with the epistemological and methodological tensions presented in
Chapter 1, and downstream, with the problems of implementation discussed in Chapter 4.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os estudantes optarão por um de dois regimes de avaliação a) ou b):
a) Avaliação periódica (dois testes teórico/práticos - Tipo A + Tipo C) realizados durante o semestre
b) Exame final (abarcando toda a matéria leccionada - Tipo A + Tipo C)
Trabalhos de grupo (a definir)
Participação em projectos de investigação (a definir)
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Students must choose one of two evaluation options, a) or b):
a) Periodic evaluation (two theoretical-practical exams during the semester - Type A + Type C)
b) Final examination (covering the whole syllabus - Type A + Type C)
Group work (to be defined)
Participation on research projects (to be defined)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas magistrais articulam-se com o estudo pormenorizado das investigações paradigmáticas em
psicologia social feito nas aulas práticas.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The master classes are articulated with the detailed study of paradigm investigations in social psychology done
in practical classes
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2007). Social psychology (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: PrenticeHall.
Gilbert, D. T., Fiske, S. T., & Lindzey, G. (Eds.).(1998). The handbook of social psychology (4th ed., 2 Vols). New
York: McGraw-Hill.
Reis, H. T., & Judd, C. M. (Eds.).(2000). The handbook of research methods in social and personality psychology.
Cambridge, UK: Cambridge University Press. [Índice NIIPS]
Schneider, F. W., Gruman, J. A., & Coutts, L. M. (Eds.).(2005). Applied social psychology: Understanding and
addressing social and practical problems. Thousand Oaks, CA: Sage.
Vala, J., & Monteiro, M. B. (Eds.).(2000). Psicologia social (4ª ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. [7ª ed.:
2006]
PCE/UC
Documentos online das disciplinas de Psicologia Social I e II

Mapa XIV - 2º OB- Psicopatologia II
10.4.1.1. Unidade curricular:
2º OB- Psicopatologia II
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cláudia Rute Carlos Ferreira
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
PAULA CRISTINA OLIVEIRA CASTILHO FREITAS
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CLAÚDIA RUTE CARLOS FERREIRA
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
PAULA CRISTINA OLIVEIRA CASTILHO FREITAS
CLAÚDIA RUTE CARLOS FERREIRA
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1.Aquisição de conhecimentos e reflexão em torno dos conceitos de comportamento anormal e de perturbação
mental.
2. Conhecer os principais sistemas de classificação diagnostica e reflectir criticamente sobre os mesmos.
3. Aquisição de conhecimentos teóricos relativos à identificação e caracterização das perturbações mentais
mais prevalentes e de competências práticas necessárias à sua avaliação e diagnóstico.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire knowledge and develop critical thinking about the concepts of abnormal behavior and mental
disorder.
2. To know and to reflect critically about the main systems of diagnostic classification.
3. To acquire knowledge on identification, characterization, diagnose and assessment of the most common
mental disorders.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Estudo e classificação do comportamento anormal e da perturbação mental.
2. Os principais sistemas de classificação diagnóstica.
2.1.Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais.
2.2. Classificação Internacional das Doenças.
3. Apresentação dos quadros psicopatológicos no que concerne à descrição clínica, classificação, diagnóstico,
epidemiologia, comorbilidade, diagnóstico diferencial, etiologia e noções gerais de tratamento; apresentação e
discussão de casos clínicos.
3.1. Perturbações de ansiedade (i.e. perturbação de pânico, agorafobia, fobia social, fobias específicas,
perturbação obsessivo-compulsiva, perturbação de ansiedade generalizada)
3.2. Perturbações do humor (i.e. depressão unipolar e bipolar)
3.3. Perturbações do Comportamento Alimentar (i.e. anorexia, bulimia)
3.4. Perturbações relacionadas com substâncias (i.e. alcoolismo)
10.4.1.5. Syllabus:
The study and the classification of abnormal behavior and mental disorders.
2. The main systems of diagnostic classification.
2.1. The Manual of Diagnosis and Statistics of Mental Disorders;
2.2. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders.
3. Introduction to psychopathological disorders: clinical description, classification, diagnosis, epidemiology,
comorbidity, differential diagnosis, etiology and general notions of treatment; presentation and discussion of
clinical cases.
3.1. Anxiety disorders (e.g. panic disorder, agoraphobia, social phobia, specific phobias, obsessive-compulsive
disorder, generalized anxiety disorder)
3.2. Mood disorders (e.g. unipolar depression and bipolar disorder)
3.3. Eating disorders (e.g. anorexia and bulimia)
3.4. Substance-related disorders (e.g. alcoholism)
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Todos os objetivos correspondem a conteúdos específicos. Assim, em relação aos objetivos abaixo elencados,
são apontados os conteúdos específicos que lhes correspondem.
1. Objectivo: 1. Aquisição de conhecimentos e reflexão em torno dos conceitos de comportamento anormal e de
perturbação mental. Conteúdo: 1. Estudo e classificação do comportamento anormal e da perturbação mental.
2. Objectivo: 2. Conhecer os principais sistemas de classificação diagnostica e reflectir criticamente sobre
estes. Conteúdo: 2. Principais sistemas de classificação diagnóstica.
3. Objectivo: 3. Identificação e caracterização das perturbações mentais mais prevalentes e de competências
práticas necessárias à sua avaliação e diagnóstico. Conteúdo: 3. Apresentação dos quadros psicopatológicos
(…); apresentação e discussão de casos clínicos. 3.1. Pert. de ansiedade (…) 3.2. Pert. do humor (…) 3.3. Pert.
do Comportamento Alimentar 3.4. Pert. relacionadas com substâncias.
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10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
All the objectives correspond to specific syllabus items. Therefore, below we point out the relationships
between the objectives and the correspondent syllabus.
1. Objective: 1. To acquire knowledge and develop critical thinking about the concepts of abnormal behavior and
mental disorder.. Syllabus: 1. The study and the classification of abnormal behavior and mental disorders.
2. Objective: 2. To know and to reflect critically about the main systems of diagnostic classification. Syllabus: 2.
The main systems of diagnostic classification.
3. Objective: 3. To acquire knowledge on identification, characterization, diagnose and assessment of the most
common mental disorders. Syllabus: 3. Introduction to psychopathological disorders: (…); presentation and
discussion of clinical cases.3.1. Anxiety disorders; 3.2. Mood disorders; 3.3. Eating disorders; 3.4. Substancerelated disorders.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo e interativo. Modelamento participante, role playing, análise e discussão de casos e
feedback.
Avaliação periódica:
Avaliação prática - 10 valores
Exame de época normal ou de recurso - 10 valores
OU
Avaliação final:
Exame de época normal ou de recurso - 20 valores
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and interactive methods. Participant modeling, role playing, case analysis and discussion, and
feeback.
Periodic Evaluation:
Practical evaluation – 10 marks
Exam in the normal period – 10 marks
OR
Final Evaluation:
Exam in the normal period – 20 marks
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Visando atingir os objectivos acima estabelecidos, a disciplina é leccionada em aulas teóricas e aulas práticas.
Os conteúdos teóricos, nomeadamente, os sistemas de classificação e apresentação dos quadros clínicos, são
leccionados nas aulas teóricas e, posteriormente, abordados e praticados nas aulas práticas, através de roleplay, e análise e discussão da psicopatologia presente em casos clínicos. Os alunos têm, assim, amplas
possibilidades de praticar as competências a adquirir.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Aiming to achieve the objectives defined above, the curricular unit is divided into theoretical and practical
classes. The theoretical contents, namely, the classification systems and the psychiatric disorders are taught in
theoretical classes and, after that, practiced in the practical classes, using role-play, and analysis and
discussion of psychopathology present in clinical cases. This way, students have a whole range of possibilities
to train the skills they have to acquire.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
• American Psychiatric Association (2002). DSM-4-TR: Manual de diagnóstico e estatística das perturbações
mentais (4ª edição; texto revisto). Lisboa: Climepsi Editores.
• Barlow, D. H., & Durand, V. M. (2001). Abnormal Psychology: An Integrative Approach. Belmont:
Wadsworth/Thomson Learning.
• Caballo, V. (2002). Manual para el tratamiento cognitive-conductual de los trastornos psicológicos. Granada:
Siglo XXI.
• Davison, G. C. & Neale, J. M. & Kring, A. M. (2007). Abnormal Psychology. New York: John Wiley and Sons, Inc.
• Frances, A. & Ross, R. (2004). Casos clínicos: DSM-IV-TR – guia para o diagnóstico diferencial. Lisboa:
Climepsi.
• Jaspers, K. (1997). General Psychopathology. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
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Mapa XIV - 3º OB - Avaliação Psicológica I
10.4.1.1. Unidade curricular:
3º OB - Avaliação Psicológica I
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria João Rama Seabra Santos
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
--10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir conhecimentos teóricos relativos aos fundamentos da utilização de instrumentos de avaliação da
inteligência e da personalidade, incluindo a respectiva base psicométrica.
- Treinar competências na aplicação, cotação e interpretação dos resultados de instrumentos de avaliação da
inteligência e da personalidade.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire theoretical knowledge concerning the use of intelligence and personality assessment instruments,
including its psychometric basis.
- To train competences in administrating, scoring and interpreting results gathered from intelligence and
personality assessment instruments.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Aulas Teóricas:
1. Avaliação da inteligência: Utilização de testes para avaliar a inteligência, prós e contras. O processo de
avaliação através dos testes. Novas tendências na avaliação da inteligência: avaliação dinâmica; avaliação
através do computador; avaliação de “novas” formas de inteligência – o exemplo da Inteligência Emocional.
2. Avaliação da personalidade: História da avaliação da personalidade. O processo de avaliação da
personalidade. Construção e validação de inventários de personalidade. Introdução às técnicas projetivas.
Aulas Práticas:
1. Estudo de testes e escalas de inteligência aferidos para a população portuguesa: Escalas de Inteligência de
Wechsler – WPPSI-R; WISC-III e WAIS-III; Matrizes Progressivas Coloridas de Raven; Bateria de Provas de
Raciocínio.
2. Exemplos de instrumentos de avaliação na área da personalidade e da psicopatologia: Eysenck Personality
Questionnaire; Brief Symptom Inventory. Breve caracterização de algumas técnicas projetivas
10.4.1.5. Syllabus:
Lectures:
1. Intelligence assessment: Using tests to assess intelligence, pros and cons. The evaluation process based on
tests. New trends in intelligence assessment: dynamic assessment, assessment using a computer;
assessment of "new" forms of intelligence - the example of Emotional Intelligence.
2. Personality assessment: History of personality assessment. The process of personality assessment.
Construction and validation of personality inventories. Introduction to projective techniques.
Practical courses:
1. Study of intelligence tests and scales standardized in Portugal, such as: the Wechsler Intelligence Scales –
WPPSI-R; WISC-III and WAIS-III; Raven Progressive Colored Matrix; Reasoning Battery of Tests.
2. Examples of instruments for the assessment of personality and psychopathology: Eysenck Personality
Questionnaire; Brief Symptom Inventory. Brief introduction to some projective techniques.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo os objetivos da unidade curricular a aquisição de conhecimentos e de competências no domínio da
avaliação da inteligência e da personalidade, os conteúdos das aulas teóricas fornecem o enquadramento
concetual e teórico para a aquisição desses conhecimentos, enquanto nas aulas práticas os alunos tomam
contacto direto com os principais instrumentos de avaliação aferidos para a população portuguesa,
desenvolvendo as competências necessárias para a respetiva aplicação, cotação e interpretação.
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10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
As the main goals of this unit are the acquisition of knowledge and skills in the field of intelligence and
personality assessment, the syllabus of the lectures give a conceptual and theoretical framework to that
knowledge, while in the practical classes students can have a direct contact with the main instruments adapted
and standardized to the Portuguese population, and thus have the opportunity to develop the skills necessary to
their administration, scoring and interpretation.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas: método expositivo apoiado na apresentação de slides; métodos interrogativos; reflexão oral ou
escrita a partir da apresentação de materiais audiovisuais.
Aulas práticas: metodologias ativas, tais como a apresentação de materiais de testes e inventários de
personalidade; visionamento da aplicação em vídeo; exercícios de cotação e interpretação dos resultados em
pequenos grupos; trabalhos de campo – aplicação, cotação e interpretação de testes e inventários de
personalidade.
Avaliação
A classificação final na disciplina é calculada com base na classificação obtida na componente teórica (50%) e
na componente prática (50%).
A componente teórica é avaliada a partir de um exame (Prova de tipo A).
A componente prática é avaliada ao longo do semestre através de uma Prova de tipo C, duas de tipo B (cf.
normas de avaliação em vigor) e questões respondidas nas aulas.
Existe, igualmente, a possibilidade de realização de um exame final, que engloba toda a matéria lecionada
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodologies:
Lectures: expository method supported by slides; interrogative methods; oral or written reflection based on the
presentation of audio-visual materials.
Practical classes: active methods, such as the presentation of testing materials and personality inventories;
video presentation of real cases; scoring and interpretation exercises in small groups; field works –
administration, scoring and interpretation of tests and personality inventories.
Evaluation
The final grade is based on the marks obtained in the theoretical component (50%) plus the practical component
(50%).
The classification of the theoretical component is based on a written an exam (type A test).
The classification of the practical component corresponds to the results of evaluations carried out throughout
the semester, namely: one type C work, two type B field works, and questions answered in the classroom.
The student also can also take a final exam that evaluates all the contents taught.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A adoção de uma metodologia mais expositiva, nas aulas teóricas, para além de estar relacionada com
constrangimentos relativos ao número de alunos, permite atingir os objetivos propostos para estas aulas, os
quais consistem essencialmente na transmissão de um enquadramento concetual relativo à avaliação da
inteligência e da personalidade. A avaliação das aulas teóricas através de um exame escrito permite estimar de
uma forma eficaz estes conhecimentos.
Já nas aulas práticas, na medida em que o que se pretende é proporcionar aos alunos a aquisição de
competências de aplicação, cotação e interpretação de instrumentos de avaliação da inteligência e da
personalidade, as metodologias adotadas são necessariamente mais ativas, permitindo um contacto direto
com os materiais dos vários instrumentos de avaliação, com as respetivas condições de administração
(através do visionamento de vídeos), cotação e interpretação (através de protocolos de testes e inventários já
aplicados ou auto-aplicados), e treinando as suas próprias competências nesta área, através de trabalhos de
campo no contexto dos quais os alunos aplicam, cotam e interpretam instrumentos de avaliação psicológica
simples. A avaliação das aulas práticas segue de perto a implementação destes vários métodos, consistindo
essencialmente na avaliação de alguns dos trabalhos realizados no contexto das aulas e dos trabalhos de
campo.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of an essentially expository methodology in the lectures, in partly related to the high number of
students, and is adequate to the goals proposed to these classes, which are essentially the transmission of a
conceptual framework knowledge on intelligence and personality assessment. The students’ evaluation is made
by means of a written exam that allows the effective appraisal of the students’ knowledge.
Concerning the practical courses, aimed at allowing students to acquire skills in the administration, scoring and
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interpretation of intelligence and personality assessment instruments, the methods used are necessarily more
active, allowing a direct contact with the instruments’ materials, their administration conditions (through video
watching), scoring and interpretation (through protocols of previously administered or self-administered
instruments) , and training of own skills through field works where the students are asked to administer, score
and interpret simple instruments. The evaluation of the practical courses closely follows the implementation of
these methods, consisting in the evaluation of some of the works developed in class or in the field.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Aiken, L. R. (1999). Personality assessment: Methods and practices (3rd ed). Gottingen: Hogrefe & Huber
Publishers.
Aiken, L. R. (2004). Assessment of intellectual functioning (2nd ed.). New York: Plenum Press.
Almeida, L. S., Simões, M. R., Machado C. & Gonçalves M. M. (Coords.) (2004). Avaliação psicológica:
Instrumentos validados para a população portuguesa (Vol. 2). Coimbra: Quarteto.
Fernández-Ballesteros R. (Ed.) (2003). Encyclopedia of psychological assessment (Vols. 1-2). London: Sage
Publications.
Gonçalves, M. M., Simões, M. R., Almeida, L. S. & Machado, C. (Coords.) (2003). Avaliação psicológica:
Instrumentos validados para a população portuguesa (Vol. 1). Coimbra: Quarteto.
Weiner, I. B. & Greene, R. L. (2008). Handbook of personality assessment. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
[Cap. 1: “History of personality assessment”; Cap. 2: “The personality assessment process”]

Mapa XIV - 3º OB- Metodologia da Investigação em Psicologia II
10.4.1.1. Unidade curricular:
3º OB- Metodologia da Investigação em Psicologia II
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Lisete Mónico
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Valentim António Rodrigues Alferes
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Lisete Mónico
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo das unidades curriculares de Metodologia da Investigação em Psicologia I e II consiste no
desenvolvimento das competências teóricas e técnicas necessárias para a prática da investigação científica
no domínio das ciências psicológicas, através do estudo dos processos fundamentais e das estratégias
específicas de planeamento, realização, análise, interpretação e apresentação dos resultados.
Resultados de aprendizagem
Ver explicitação no site da disciplina:
http://www.fpce.uc.pt/niips/novoplano/mip2/mip2.htm#objectivos
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The objective of this unit is the development of the theoretical and technical skills necessary for scientific
research in the field of psychological sciences through the study of the fundamental processes and specific
strategies for planning, implementation, analysis, interpretation and presentation of results.
Learning Outcomes
Check Unit Website:
http://www.fpce.uc.pt/niips/novoplano/mip2/mip2.htm#objectivos
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Metodologia específica: técnicas de recolha de informação
3.1. Tipologia e funções das técnicas de recolha de informação
3.2. Estudo de documentos
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3.4. Inquérito
4. Revisão e análise crítica da literatura científica
5. Conclusão: das políticas de investigação e de publicação à análise social das práticas científicas
Ver programa desenvolvido no site da disciplina:
http://www.fpce.uc.pt/niips/novoplano/mip2/mip2.htm#programa

10.4.1.5. Syllabus:
. Specific methodology: techniques of information collection
3.1. Typology and functions of techniques of information collection
3.2. Study of documents
3.3. Systematic observation
3.4. Surveys
4. Review and critical analysis of scientific literature
5. Conclusion: from research and publication policies to the social analysis of scientific practices
Check Unit Website:
http://www.fpce.uc.pt/niips/novoplano/mip2/mip2.htm#programa

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A demostração está feita nas pp. 29-43 de:
Alferes, V. R. (1997). Investigação científica em psicologia: Teoria e prática. Coimbra: Almedina.
O livro está disponível em:
http://www.fpce.uc.pt/niips/docs/val/icp_outputs/ab_outputs.htm
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The clarification of the syllabus coherence curricular unit’s objectives can be found at (pp. 29-43):
Alferes, V. R. (1997). Investigação científica em psicologia: Teoria e prática. Coimbra: Almedina.
The book is available in:
http://www.fpce.uc.pt/niips/docs/val/icp_outputs/ab_outputs.htm
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação
Os estudantes deverão optar por um de dois regimes de avaliação a) ou b):
a) Uma prova de Tipo A (50% da classificação final) e uma prova de Tipo C (50% da classificação final)
b) Exame final
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Assessment
Students should choose one of two assessment schemes a) or b):
a) A type A examination (50%) + a type C examination (50%)
b) Final exam
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A demostração está feita nas pp. 43-48 de:
Alferes, V. R. (1997). Investigação científica em psicologia: Teoria e prática. Coimbra: Almedina.
O livro está disponível em:
http://www.fpce.uc.pt/niips/docs/val/icp_outputs/ab_outputs.htm
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The clarification of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives can be found at
(pp. 43-48):
Alferes, V. R. (1997). Investigação científica em psicologia: Teoria e prática. Coimbra: Almedina.
The book is available in:
http://www.fpce.uc.pt/niips/docs/val/icp_outputs/ab_outputs.htm
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Alferes, V. R. (1997). Investigação científica em psicologia: Teoria e prática. Coimbra: Almedina.
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Hoyle, R. H., Harris, M. J., & Judd, C. M. (2002). Research methods in social relations (7th ed.). Pacific Grove, CA:
Wadsworth.
Rosnow, R. L., & Rosenthal, R. (1998). Beginning behavioral research: A conceptual primer (3rd ed.). Upper
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Mapa XIV - 3º OB- Psicologia das Organizações
10.4.1.1. Unidade curricular:
3º OB- Psicologia das Organizações
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Leonor Pais Cardoso
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-----10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
------10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta uc pretende facultar noções e processos básicos relacionados com a avaliação e a intervenção no âmbito
da Psicologia das Organizações (PO). Deste modo, procura-se abordar a especificidade da intervenção nas
Organizações, bem como do papel do Psicólogo das Organizações. É igualmente objetivo da uc construir uma
abordagem compreensiva acerca dos três principais níveis de avaliação e intervenção no contexto
organizacional, especificamente os níveis individual grupal e organizacional.
Resultados de aprendizagem
COMPETÊNCIAS TEÓRICAS
- Contribuir para o conhecimento e reconhecimento da especificidade da intervenção da psicologia e do
psicólogo a nível organizacional.
- Delimitar a área de intervenção da PO.
- Adquirir conhecimentos básicos de PO.
COMPETÊNCIAS PRÁTICAS
- Desenvolver capacidades básicas de análise e de intervenção psicológica nas organizações.
- Conhecer e aprender a utilizar técnicas e instrumentos de avaliação e intervenção.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit focuses on notions and processes in organizational psychology assessment and intervention. It
addresses the specificities of organizations, the role of organizational psychologists, as well as the three levels
of analysis in organizational context: individual, group and organizational.
Learning outcomes
Theoretical competencies
- To contribute to the acknowledgement of the specificity of the intervention of psychologists at an
organizational level.
- To establish the limits of the intervention of Psychology of Organizations.
- To acquire the basic knowledge of Psychology of Organizations.
Practical competencies
- To develop the basic analysis and intervention competencies.
- To know and to learn how to use the evaluation and intervention techniques and instruments
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Psicologia das Organizações
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- Emergência e desenvolvimento
- O contexto do exercício da Psicologia das Organizações
- O Psicólogo nas/das organizações.
2. A organização:
- O que é,
- o que faz,
- e como faz (pessoas, estruturas, processos e resultados).
3. Níveis de análise e intervenção
- Individual: motivação e satisfação no trabalho
- Grupal: grupos/equipas de trabalho (principais marcos históricos do estudo dos grupos nas organizações,
trabalho em grupo e comportamento dos indivíduos, estrutura grupal como reflexo de estratificação social,
diferenciação de atividades e relações de poder, coesão grupal, seus determinantes e efeitos, comunicação e
redes de comunicação nos grupos)
- Organizacional: avaliação e intervenção.
10.4.1.5. Syllabus:
1. Organizational Psychology: introduction
- Origin and development
- The context of the practice of organizational psychology
- The psychologist of/in organizations
2. The organization:
- What it is.
- What it does.
- How does it do it (people, structures, processes and results)?
3. Levels of analysis and intervention
- Individual: motivation and satisfaction at work
- Group: team work (main historical landmarks in the study of groups in organizations, group work and individual
behavior, group structure as a reflection of social stratification, activities differentiation and power relations,
group cohesion, its determinants and effects, communication and networks of communication in groups)
- Organizational: assessment and intervention
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular é a 1ª da área da Psicologia das Organizações com a qual os estudantes se confrontam
no seu percurso académico. Assim, entendem-se os objectivos que prossegue, de fornecer um framework
global, necessariamente introdutório e básico, de modo a que os alunos possam compreender a especificidade
das organizações e do trabalho nelas e para elas realizado pelo Psicólogo. Assim, faz sentido que os conteúdos
programáticos focados se relacionem, concretamente, com essa especificidade, bem como com conteúdos
que possibilitem a aquisição de conhecimentos quanto aos três níveis organizacionais de análise: individual,
grupal e organizacional, abordando questões essenciais para a compreensão de cada um deles.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This curricular unit is the 1st in the area of Psychology of Organizations which students face in their academic
journey. Thus, the objectives pursued consist in providing a comprehensive framework, also introductory and
basic, so that students can understand the specificity of the organizations and the work performed by a
Psychologist on them. Therefore, it makes sense the fact that the program contents are related to this
specificity, as well as to contents that enable the acquisition of knowledge regarding the three organizational
levels of analysis: individual, group and organizational, addressing key issues for the understanding of each
one.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas com recurso a técnicas audiovisuais. Exercícios de simulação. Estudos de caso.
Avaliação:
Nesta disciplina os discentes poderão optar por um dos seguintes regimes de avaliação: avaliação periódica ou
avaliação final.
A opção pelo primeiro regime, o relativo à avaliação periódica, implica a realização uma prova escrita, de
natureza individual, ao longo do semestre, e a realização de um trabalho de grupo. O peso relativo das provas
de avaliação referidas na classificação final da unidade curricular é de 50% para a prova de avaliação escrita e
50% para o trabalho de grupo.
A opção pelo regime de avaliação final envolve a realização de um exame escrito presencial, que engloba toda
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a matéria leccionada.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures which also include using audiovisual means. Role-playing. Case-studies.
Evaluation:
Students may choose between periodic or final assessment.
Periodic assessment: one written exam (50%) and one group assignment (50%)
Final assessment: one written exam (100%)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino que são adoptadas nesta unidade curricular têm em consideração o nº de
estudantes que nela estão inscritos e visam facilitar o alcance dos objectivos para ela definidos. É assim que
se adoptam, nas aulas teórico-práticas, metodologias mais expositivas (mas que, no entanto, apelam à
participação dos estudantes) para abordar os conceitos e modelos teóricos que constam dos conteúdos
programáticos e que promovem o desenvolvimento de competências de natureza mais conceptual
(consideradas nos objectivos previstos para esta unidade curricular). Nas aulas práticas, a adopção de
metodologias mais próximas do "aprender fazendo" catalisam o trabalho desenvolvido com objectivos de
desenvolvimento de competências de natureza mais prática e de intervenção (igualmente consignadas nos
objectivos desta unidade curricular).
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies that are adopted in this curricular unit consider the number of students who are
enrolled in it and aim to facilitate the achievement of the objectives set. Thus, in theoretical and practical
classes more expository methodologies are chosen (but which, however, call for students’ participation) to
address the concepts and theoretical models that appear in the syllabus and that promote the development of
more conceptual skills (considered in the objectives for this unit). In practical classes, the adoption of
methodologies closer to "learning by doing" catalyze the work for purposes of developing more practical and
intervention based skills (also consigned in the objectives of this unit).
10.4.1.9. Bibliografia principal:
CHMIEL, N. (2000). Introduction to work and organizational psychology: A European perspective. Oxford:
Blackwell Publishers.
DOLAN, S., LAMOUREEUX, G., & WOLF, E. (1996). Psychologie du travail et des organisations. Montréal: Gaetan
Éditeur.
DRENTH, P., THIERRY, H., & WOLFF, C. (Eds.) (1998). Handbook of W & O psychology (2nd Ed.). ES: Psychology
Press.
FERNÁNDEZ, A. (2001). Introducción a la psicología del trabajo y de las organizaciones. Madrid: Psicología
Pirámide.
FERREIRA, J., NEVES, J., ABREU, P. & CAETANO, A. (1996). Psicossociologia das organizações. Lisboa:
McGraw-Hill.
MINER, J. B. (1992). Industrial-organizational psychology. Lisboa: McGraw-Hill.
ORDÓNEZ, M. O. (1997). Psicología del trabajo y gestión de recursos humanos, AEDIPE. Barcelona: Ediciones
2000.
SAAL, F. & KNIGHT, P. (1995). I/O P: Science and practice (2nd Ed.). PG, California: Brooks/Cole

Mapa XIV - 3º OB- Modelos Sistémicos e Modelos Dinâmicos / Systemic Models and D. Models
10.4.1.1. Unidade curricular:
3º OB- Modelos Sistémicos e Modelos Dinâmicos / Systemic Models and D. Models
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Paixão
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Módulo I – Modelos sistémicos
* adquirir os conhecimentos básicos do corpo teórico e epistemológico fundacional e estruturante do
paradigma sistémico e perspectiva construtivista
* adquirir conhecimentos sobre os tipos e modalidades de intervenção numa perspectiva sistémica
*desenvolver as competências básicas para avaliar e intervir sistemicamente
Módulo II - Modelos Dinâmicos
* Adquirir os conhecimentos teóricos fundamentais relativos aos principais modelos dinâmicos psicanalíticos
(e.g. Freud, Klein, Winnicott e Bowlby) considerando as suas diferenças conceptuais e implicações na
compressão psicológica do ser Humano e no trabalho psicoterapêutico;
* Desenvolver as competências básicas relativas ao trabalho clínico dinâmico tomando como referência a
posição terapêutica e os aspetos correlativos da transferência/contratransferência, resistência e defesas,
interpretação e insight, aliança terapêutica e setting terapêutico
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Module I - Systemic Models
* To acquire the basic knowledge of the theoretical grounding and epistemological and structuring foundation of
the systemic paradigm and constructivist perspective
* to learn about the types and modes of intervention in a systemic perspective
* to develop the basic skills to assess and intervene systemically
Module II – Dynamic Models
* To acquire the fundamental theoretical knowledge related to the main psychoanalytic dynamic models (ex.:
Freud, Klein, Winnicott and Bowlby) considering their conceptual differences and psychological implications in
human being compression and in psychotherapeutic work;
* To develop basic skills related to dynamic clinical work, having as reference the therapeutic position and the
correlative aspects of transference/countertransference, resistance and defenses, interpretation and insight,
therapeutic alliance and therapeutic setting.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
I Modelos sistémicos
1. “Ver diferente para pensar diferente” – Bases conceptuais do paradigma sistémico e do construtivismo
1.1. Teoria dos Sistemas, Cibernética e Pragmática da Comunicação Humana. Implicações para a intervenção
1.2. O ciclo evolutivo individual e familiar
1.3. Construtivismo e narrativa
1.4. A psicopatologia numa perspectiva sistémica
2. “Pensar diferente para escutar e intervir diferente” – bases da intervenção sistémica e familiar
2.1. Tipos, modalidades e contextos
2.2. Ferramentas sistémicas para avaliação e intervenção
II Modelos Dinâmicos
1. Introdução ao estudo da psicanálise e das psicoterapias dinâmicas
2. Psicopatologia dinâmica: angústia, conflito e sintoma; organização e estrutura; neurose e psicose
3. Introdução às psicoterapias dinâmicas: conceitos "técnicos" fundamentais
4. As diferentes técnicas psicoterapêuticas dinâmicas (psicanálise; psicoterapias dirigidas ao insight;
psicoterapias de grupo, psicoterapias institucionais)
10.4.1.5. Syllabus:
Systemic Models
1. "Seeing dif. to think differently" - the conceptual basis of the systemic paradigm and constructivism
1.1. Systems Theory, Cybernetics and Pragmatics of Human Communication. Implications for intervention
1.2. The life cycle of the individual and family
1.3. Constructivism and narrative
1.4. Psychopathology in a systemic perspective
2. "Think different to listen and act differently" - foundations of systemic and family intervention
2.1. Types, methods and contexts
2.2. Tools for systemic assessment and intervention
II Dynamic Models
1. Introduction to the Study of Psychoanalysis and dynamic psychotherapies
2. Dynamic psychopathology: anxiety, conflict and symptom, organization and structure; neurosis and
psychosis
3. Introduction to dynamic psychotherapy: fundamental "technical" concepts
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4. The different dynamic psychotherapeutic techniques (psychoanalysis, psychotherapies led to insight, group
psychotherapy, institutional psychotherapy)
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estabelecidos para esta unidade curricular integram-se coerentemente com os objetivos
definidos, considerando que os objetivos relacionados com o conhecimento, compreensão e desenvolvimento
de competências básicas sobre o trabalho clínico são sequencialmente abordados nos tópicos do Programa do
Módulo I, no que se refere aos Modelos Sistémicos, e no Módulo II, no que se refere aos Modelos Dinâmicos.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents set for this curricular unit are coherently integrated with the defined objectives, considering that
the objectives relating to knowledge, understanding and development of basic skills on clinical work are
sequentially addressed by the topics of the Program in Module I, regarding the Systemic Models, and in Module
II in the case of Dynamic Models.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias:
Ensino teórico/prático com recurso a metodologias expositivas, ativas e orientação tutorial.
Módulo I
Estarão na base da componente 1 da avaliação: reflexão crítica e fundamentada sobre as actividades práticas
(trabalho de grupo, 15%). A avaliação do módulo é complementada com um teste escrito individual( 70%.)
Módulo II
As metodologias ativas incluem a recensão e análise crítica de artigos científicos sobre o modelo dinâmico, o
estudo de casos clínicos e exercícios de role-playing para o desenvolvimento de competências específicas. A
avaliação é periódica e inclui provas do tipo C específicas ao módulo, com um peso ponderado de 15%. Esta
prova inclui a realização de um trabalho de grupo focado na análise de artigos científicos sobre o modelo
dinâmico. A avaliação do módulo é complementada com uma prova do tipo A (teste escrito individual) com o
peso ponderado de 70%.
Os alunos poderão também optar, de acordo com as normas de av. por exame final (100%)
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodologies:
Theoretical / practical methodologies using lectures, active methods and tutorial guidance.
Module I
The basis of evaluation component 1: critical thinking based on the activities done (group work, 15%). The
module evaluation is complemented with an individual written test (70%).
Module II
The active methods include the recension and critical analysis of scientific papers on the dynamic model, the
study of clinical cases and role-play exercises for development of specific skills. The evaluation is periodic and
includes type C examinations specific to the module representing 15%. This examination includes the
completion of a group work focused on the analysis of scientific papers on the dynamic model. The evaluation of
the module is complemented with a type A examination (individual written test) representing 70%.
Students may also choose to have, according to the assessment norms, a final examination (100%).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias expositivas incluem a apresentação dos conteúdos programáticos servindo os objetivos
relacionados com o conhecimento e a compreensão dos modelos sistémicos e dinâmicos. As metodologias
ativas incluem o estudo de casos clínicos, o exercício de competências terapêuticas com recurso ao "jogo de
papéis", a pesquisa e análise crítica e reflexiva de textos e outros materiais de apoio visando essencialmente
os objetivos relacionados com o desenvolvimento de competências aplicadas à avaliação e intervenção
sistémica e ao trabalho clínico dinâmico.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures include the presentation of the syllabus directed to the objectives related to knowledge and
understanding of the systemic and dynamic models. The active methods include the study of clinical cases, the
exercise of therapeutic skills using "role-play", research and critical and reflective analysis of texts and other
resources, supporting the goals aimed at the development of skills for systemic assessment and intervention
as well as dynamic clinical work.
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10.4.1.9. Bibliografia principal:
Alarcão, M (2000). (des)Equilibrios familiares: Uma visão sistémica. Coimbra: Quarteto Editora.
Campos Pellanda, N.M. & Cabral Pellanda, L.E. (1996). Psicanálise Hoje: uma revolução do olhar. Petrópolis:
Vozes
Mitchell, S.A.& Black, M.J. (1995). Freud and beyond: a history of modern psychoanalytic thought. New York:
BasicBooks
Paixão, R. (2002). Manual de Psicopatologia Infantil e Juvenil. Vol. I, Coimbra: FPCE-UC
Relvas, A. P. (2000). Psicopatologia do desenvolvimento e contexto familiar: Perspectiva sistémica. In I. Soares
(coord.), Psicopatologia do desenvolvimento: Trajectórias (in)adaptativas ao longo da vida, 435-468. Coimbra:
Quarteto Editora.
Relvas, A.P. (1999) Conversas com famílias. Discursos e perspectivas em terapia familiar. Porto:
Afrontamento.
Shedler, J. (2010). The efficacy of psychodynamic psychotherapy. American Psychologist, 65 (2), 98-109.
Tridon, A. (2006). Psychoanalysis: Its History, Theory and Practice. London: Kessinger Publishing

Mapa XIV - 3º OB- Avaliação Psicológica II
10.4.1.1. Unidade curricular:
3º OB- Avaliação Psicológica II
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria João Seabra Santos
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Mario Simões
Manuela Vilar
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mario Simões
Manuela Vilar
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir conhecimentos teóricos relativos aos fundamentos da utilização de instrumentos de avaliação da
inteligência e da personalidade, incluindo a respectiva base psicométrica.
- Treinar competências na aplicação, cotação e interpretação dos resultados de instrumentos de avaliação da
inteligência e da personalidade.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire theoretical knowledge concerning the use of intelligence and personality assessment instruments,
including its psychometric basis.
- To train competences in administrating, scoring and interpreting results gathered from intelligence and
personality assessment instruments.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Aulas Teóricas:
1. Avaliação da inteligência: Utilização de testes para avaliar a inteligência, prós e contras. O processo de
avaliação através dos testes. Novas tendências na avaliação da inteligência: avaliação dinâmica; avaliação
através do computador; avaliação de “novas” formas de inteligência – o exemplo da Inteligência Emocional.
2. Avaliação da personalidade: História da avaliação da personalidade. O processo de avaliação da
personalidade. Construção e validação de inventários de personalidade. Introdução às técnicas projetivas.
Aulas Práticas:
1. Estudo de testes e escalas de inteligência aferidos para a população portuguesa: Escalas de Inteligência de
Wechsler – WPPSI-R; WISC-III e WAIS-III; Matrizes Progressivas Coloridas de Raven; Bateria de Provas de
Raciocínio.
2. Exemplos de instrumentos de avaliação na área da personalidade e da psicopatologia: Eysenck Personality
Questionnaire; Brief Symptom Inventory. Breve caracterização de algumas técnicas projetivas.
10.4.1.5. Syllabus:
Lectures:
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

402/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

1. Intelligence assessment: Using tests to assess intelligence, pros and cons. The evaluation process based on
tests. New trends in intelligence assessment: dynamic assessment, assessment using a computer;
assessment of "new" forms of intelligence - the example of Emotional Intelligence.
2. Personality assessment: History of personality assessment. The process of personality assessment.
Construction and validation of personality inventories. Introduction to projective techniques.
Practical courses:
1. Study of intelligence tests and scales standardized in Portugal, such as: the Wechsler Intelligence Scales –
WPPSI-R; WISC-III and WAIS-III; Raven Progressive Colored Matrix; Reasoning Battery of Tests.
2. Examples of instruments for the assessment of personality and psychopathology: Eysenck Personality
Questionnaire; Brief Symptom Inventory. Brief introduction to some projective techniques.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo os objetivos da unidade curricular a aquisição de conhecimentos e de competências no domínio da
avaliação da inteligência e da personalidade, os conteúdos das aulas teóricas fornecem o enquadramento
concetual e teórico para a aquisição desses conhecimentos, enquanto nas aulas práticas os alunos tomam
contacto direto com os principais instrumentos de avaliação aferidos para a população portuguesa,
desenvolvendo as competências necessárias para a respetiva aplicação, cotação e interpretação.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
As the main goals of this unit are the acquisition of knowledge and skills in the field of intelligence and
personality assessment, the syllabus of the lectures give a conceptual and theoretical framework to that
knowledge, while in the practical classes students can have a direct contact with the main instruments adapted
and standardized to the Portuguese population, and thus have the opportunity to develop the skills necessary to
their administration, scoring and interpretation.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias:
Aulas T: método expositivo apoiado na apresentação de slides; métodos interrogativos; reflexão oral ou escrita
a partir da apresentação de materiais audiovisuais.
Aulas práticas: metodologias ativas, tais como a apresentação de materiais de testes e inventários de
personalidade; visionamento da aplicação em vídeo; exercícios de cotação e interpretação dos resultados em
pequenos grupos; trabalhos de campo–aplicação, cotação e interpretação de testes e inventários de
personalidade.
Avaliação
A classificação final na disciplina é calculada com base na classificação obtida na componente teórica (50%) e
na componente prática(50%).
A componente teórica é avaliada a partir de um exame (Prova de tipo A).
A componente prática é avaliada ao longo do semestre através de uma Prova de tipo C, duas de tipo B(cf.
normas de avaliação em vigor)e questões respondidas nas aulas.
Existe,igualmente, a possibilidade de realização de um exame final, que engloba toda a matéria lecionada.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures: expository method supported by slides; interrogative methods; oral or written reflection based on the
presentation of audio-visual materials.
Practical classes: active methods, such as the presentation of testing materials and personality inventories;
video presentation of real cases; scoring and interpretation exercises in small groups; field works –
administration, scoring and interpretation of tests and personality inventories.
Evaluation
The final grade is based on the marks obtained in the theoretical component (50%) plus the practical component
(50%).
The classification of the theoretical component is based on a written an exam (type A test).
The classification of the practical component corresponds to the results of evaluations carried out throughout
the semester, namely: one type C work, two type B field works, and questions answered in the classroom.
The student also can also take a final exam that evaluates all the contents taught.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A adoção de uma metodologia mais expositiva, nas aulas teóricas, para além de estar relacionada com
constrangimentos relativos ao número de alunos, permite atingir os objetivos propostos para estas aulas, os
quais consistem essencialmente na transmissão de um enquadramento concetual relativo à avaliação da
inteligência e da personalidade. A avaliação das aulas teóricas através de um exame escrito permite estimar de
uma forma eficaz estes conhecimentos.
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Já nas aulas práticas, na medida em que o que se pretende é proporcionar aos alunos a aquisição de
competências de aplicação, cotação e interpretação de instrumentos de avaliação da inteligência e da
personalidade, as metodologias adotadas são necessariamente mais ativas, permitindo um contacto direto
com os materiais dos vários instrumentos de avaliação, com as respetivas condições de administração
(através do visionamento de vídeos), cotação e interpretação (através de protocolos de testes e inventários já
aplicados ou auto-aplicados), e treinando as suas próprias competências nesta área, através de trabalhos de
campo no contexto dos quais os alunos aplicam, cotam e interpretam instrumentos de avaliação psicológica
simples. A avaliação das aulas práticas segue de perto a implementação destes vários métodos, consistindo
essencialmente na avaliação de alguns dos trabalhos realizados no contexto das aulas e dos trabalhos de
campo.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of an essentially expository methodology in the lectures, in partly related to the high number of
students, and is adequate to the goals proposed to these classes, which are essentially the transmission of a
conceptual framework knowledge on intelligence and personality assessment. The students’ evaluation is made
by means of a written exam that allows the effective appraisal of the students’ knowledge.
Concerning the practical courses, aimed at allowing students to acquire skills in the administration, scoring and
interpretation of intelligence and personality assessment instruments, the methods used are necessarily more
active, allowing a direct contact with the instruments’ materials, their administration conditions (through video
watching), scoring and interpretation (through protocols of previously administered or self-administered
instruments) , and training of own skills through field works where the students are asked to administer, score
and interpret simple instruments. The evaluation of the practical courses closely follows the implementation of
these methods, consisting in the evaluation of some of the works developed in class or in the field.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Aiken, L. R. (1999). Personality assessment: Methods and practices (3rd ed). Gottingen: Hogrefe & Huber
Publishers.
Aiken, L. R. (2004). Assessment of intellectual functioning (2nd ed.). New York: Plenum Press.
Almeida, L. S., Simões, M. R., Machado C. & Gonçalves M. M. (Coords.) (2004). Avaliação psicológica:
Instrumentos validados para a população portuguesa (Vol. 2). Coimbra: Quarteto.
Fernández-Ballesteros R. (Ed.) (2003). Encyclopedia of psychological assessment (Vols. 1-2). London: Sage
Publications.
Gonçalves, M. M., Simões, M. R., Almeida, L. S. & Machado, C. (Coords.) (2003). Avaliação psicológica:
Instrumentos validados para a população portuguesa (Vol. 1). Coimbra: Quarteto.
Weiner, I. B. & Greene, R. L. (2008). Handbook of personality assessment. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
[Cap. 1: “History of personality assessment”; Cap. 2: “The personality assessment process”]

Mapa XIV - 3º OB- Ética, Deontologia e Relações Profissionais
10.4.1.1. Unidade curricular:
3º OB- Ética, Deontologia e Relações Profissionais
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Luísa Morgado 10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Resultados de aprendizagem:
– Conhecimento dos princípios éticos fundadores dos Códigos Deontológicos. Análise crítica do Código
deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses e sua importância para a regulação da actividade
profissional de Psicólogo nos diferentes domínios de aplicação;
– Familiarização e treino do uso de termos técnicos específicos da área da Ética;
– Familiarização com temas perenes e conjunturais relativos à Ética no exercício da Psicologia.
-Tornar-se mais consciente das características, comportamentos e filosofias do Psicólogo que influenciam o
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processo de ajuda.
-Tornar-se mais consciente das características, comportamentos e filosofias do cliente que influenciam o
processo de ajuda.
-Tornar-se conhecedor dos diversos fatores (e.g., diversidade cultural), que influenciam a relação de ajuda.
-Ser capaz de demonstrar competências básicas de ajuda em situações de simulação.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Resultados de aprendizagem:
– Conhecimento dos princípios éticos fundadores dos Códigos Deontológicos. Análise crítica do Código
deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses e sua importância para a regulação da actividade
profissional de Psicólogo nos diferentes domínios de aplicação;
– Familiarização e treino do uso de termos técnicos específicos da área da Ética;
– Familiarização com temas perenes e conjunturais relativos à Ética no exercício da Psicologia.
-Tornar-se mais consciente das características, comportamentos e filosofias do Psicólogo que influenciam o
processo de ajuda.
-Tornar-se mais consciente das características, comportamentos e filosofias do cliente que influenciam o
processo de ajuda.
-Tornar-se conhecedor dos diversos fatores (e.g., diversidade cultural), que influenciam a relação de ajuda.
-Ser capaz de demonstrar competências básicas de ajuda em situações de simulação.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Aulas Teórico-práticas
1.2. Ética
2. Aulas Práticas:
2.1. Temas de Ética em Psicologia – realização de relatórios de pesquisa e síntese sobre ética em contextos:
Experimental, Clínico (adultos, adolescentes, crianças, famílias, populações especiais), Organizacional, Forense
e outras.
3. O Psicólogo: pessoa e profissional
3.1. Género, etnia e diferenças culturais
3.2. Características pessoais
3.3. Formação e autoconhecimento ao longo da vida
4. O Cliente: comportamento e características
4.1. Género, etnia e diferenças culturais
4.2. Características pessoais
4.3. Traços, capacidades e circunstâncias da vida
4.4. Populações especiais
5. A relação de ajuda
5.1. Fatores que influenciam o processo de ajuda
5.2. Fases da relação de ajuda
5.3. Competências básicas
5.4. Competências avançadas
5.5. A integração das competências
10.4.1.5. Syllabus:
1. Lectures
1.2. Ethics.
2. Practical courses:
2.1. Themes - Ethics in Psychology – work reports about ethic in Experimental, Clinical (adults, adolescents,
children, family, special populations), Organizational, Forensics contexts.
3. The Psychologist: Person and Professional
3.1. Gender and Ethnicity and Cultural Differences
3.2. Personal Characteristics
3.3. Training and self-knowledge along the life span
4. Client behaviors and characteristics
4.1. Gender and ethnicity and cultural differences
4.2. Personal characteristics
4.3. Traits, capabilities, and life circumstances
4.4. Special Populations
5. The helping relationship
5.1. Factors influencing the helping process
5.2. Stages of the helping relationship
5.3. Beginning skills
5.4. Advanced skills and concepts
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5.5. Skill integration
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo os objetivos da unidade curricular a aquisição de conhecimentos e de competências no domínio da Ética
e da Relação Profissional em Psicologia, os conteúdos das aulas teóricas fornecem o enquadramento
concetual e teórico para a aquisição desses conhecimentos, numa perspetiva contemporânea referente ao
exercício da profissão de psicólogo e à prática da investigação científica em Psicologia, enquanto nas aulas
práticas os alunos são confrontados com questões aplicadas, referentes às dimensão ética do exercício da
profissão e da prática da atividade de investigação científica.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Lectures provide knowledge acquisition and skills training pertaining to the field of Ethics and the Professional
Relationship in Psychology by conveying from a contemporary stance the needed conceptual and theoretical
framings related to the professional and scientific research practices in Psychology.
Practical courses will provide more close contact with core concepts and authors in both fields. Students will
also be confronted with ethical applied questions concerning professional and scientific research practices in
psychology.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo, apoiado na apresentação de materiais audiovisuais (nomeadamente diapositivos,
disponíveis em formato PDF).
Realização de trabalhos de pesquisa em aula e relatórios de síntese. Debate de temas propostos. Simulação de
casos.
Avaliação:
1. A Avaliação da unidade curricular e resulta da classificação obtida no conjunto de dois tipos de avaliação:
3.1. Trabalhos de grupo realizados nos tempos letivos das aulas; (10 valores).
3.2.Exame final(10 valores).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures: expository method supported by “hand outs” (Power Point slides, available as PDF documents);
Practical courses: expository method (brief theoretical outlining), research work in classroom context and
respective synthesis reports; simulation cases.
Assessment:
1. The final grade is based on the marks obtained in two components .
2. Classification through type A test at the end of the semester.(10 marks).
3.. Group Work performed during classes( 10 marks).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A adoção de uma metodologia essencialmente expositiva, nas aulas teóricas, para além de estar relacionada
com constrangimentos relativos ao número de alunos, prende-se com a natureza essencialmente teórica das
matérias lecionadas e, nessa medida, com os objetivos propostos para estas aulas, os quais consistem
essencialmente na transmissão de um enquadramento concetual relativo à Ética em Psicologia. A avaliação
das aulas teóricas através de um exame escrito final permite estimar de uma forma eficaz estes
conhecimentos.
Os trabalhos de pesquisa e relatórios realizados em grupo nas aulas práticas o treino de competências de
análise e síntese de temas e conceitos específicos enquadrados em propostas teóricas distintas que podem
ser avaliadas pelo produto final (relatórios).
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Adoption of the expositive method in lectures is concerned both with high number of student attendance and the
exclusive theoretical nature of the selected subject matters. Performance assessed through a final exam
follows the logic of lecturing method.
Search work and reports performed in classroom context will allow for the training and assessment of analysis
and synthesis skills applied to themes and concepts framed within different theoretical proposals.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Allan, A. & Love, A., Eds. (2010). Ethical practice in psychology: reflections from the creators of the APS Code of
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Ethics. Chichester, UK; Malden, MA: John Wiley
Fisher, C.B. (2009). Decoding the ethics code: a practical guide for psychologists (2nd ed). Thousand Oaks,
Calif.: Sage Publications.
Young, M.E. (2009). Learning the art of helping (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson, Merrill,
Prentice Hall.
Ivey, A. E., Ivey, M. B., & Zalaquett, C. P. (2009). Intentional Interviewing and Counseling: Facilitating Client
Development in a Multicultural Society. Belmont: CA, Brooks/Cole.

Mapa XIV - 3º OB- Psicologia da Educação
10.4.1.1. Unidade curricular:
3º OB- Psicologia da Educação
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Paula Couceiro
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Cristina Almeida
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ana Cristina Almeida
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos apreendam as virtualidades e potencialidades desta área científica, ou seja, que
saibam qual o objeto de estudo, quais os modelos que lhe estão associados, os temas de investigação e de
aplicação ou intervenção, bem como os contextos e recursos dos profissionais psicólogos da educação.
Objetivo será também que os alunos saibam distinguir esta área de outras que lhe são muito próximas ou que
nela estão incluídas (Psicologia Escolar e a Psicologia da Instrução).
São objectivos específicos e competências a adquirir: delimitar a dimensão profissional do Psicólogo da
Educação; discutir a instrumentalidade dos conteúdos veiculados na praxis do psicólogo educacional;
equacionar o(s) papel(éis) do Psicólogo Educacional nos diversos contextos educativos; desenvolver
capacidades de observação, pesquisa e de intervenção no domínio da Psicologia da Educação.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is aimed that students grasp the virtues and potentialities of this scientific area, or in other words, that they
know what is the object of study of this scientific field, which models are associated with it, the research topics
and application or intervention areas, as well as contexts and resources of professional educational
psychologists. Moreover, there is also the objective that students know how to distinguish this area from others
that are very close or that are part of it (such as School Psychology and Psychology of Instruction).
Specific goals and competencies: to define the professional dimension of the Educational Psychologist; to
discuss the instrumentality of the contents running in the educational psychologist practice; to identify the
role(s) of the Educational Psychologist in different educational contexts; to develop research skills and
intervention skills important in the field of Educational Psychology

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
) Enquadramento epistemológico da Psicologia da Educação: Conceptualização; Área científica; Dimensões
fundamental e aplicada; Contextos de análise/intervenção ; Perfil do profissional; Metodologias de investigação
e de intervenção
B) Psicologia da Educação e Psicologia da escolar: delimitação conceptual; funções, modalidades e contextos
de intervenção
C) Processo ensino-aprendizagem; Agentes e componentes; situações educativas, orientações metodológicas
de ensino
D) Observação de situações educativas: questões em torno do processo de observação; instrumentos de
observação; aprendizagem escolar
E) Interacção Educativa e Aprendizagem Escolar
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F) Planificação da intervenção psicoeducativa: componentes ; elaboração de planos
10.4.1.5. Syllabus:
A) Epistemological framework of Educational Psychology
B) Educational Psychology, Psychology of Education and School Psychology, Psychology of Instruction
C) Teaching-learning process
D) Observation of educational situations
E) Educational interaction and school learning
F) Planning for intervention and psychoeducational training
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Numa lógica dedutiva, do geral para o mais específico, demostra-se a coerência entre conteúdos e objectivos
A) Enquadra epistemologicamente a Psicologia da Educação; B) Delimita o(s) objeto(s) de estudo; C) Define
situações educativas; D) Define o processo de observação; E) Define o processo interação educativa; F)
Conhece os componentes do processo planificação; define o processo intervenção psicoeducativa ou
desenvolvimental;
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Through a deductive logic, from the general to those more specific, we will try to define the objectives:
A) To frame epistemologically Psychology of Education; B) To define the object(s) of study in Psychology of
Education, School Psychology and Psychology of Instruction; C) To know the players and the components of the
teaching-learning process; D) To define the observation process; E) Interaction of education and school
learning; F) To know the components of the planning process; to define the process; to be able to outline a plan,
a program and a project.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de interação/ensino
Momentos T: exposição dos conteúdos temáticos, por parte da docente; depoimentos de profissionais da área:
psicólogos a trabalhar em escolas, em projetos vários, estagiários;
Momentos P: apresentação, por parte dos alunos, das tarefas combinadas (elaboração de portefólios digitais:
“tudo sobre Psicologia da Educação”); visitas a instituições educativas, com elaboração de relatório, a partir de
guião disponibilizado pela docente;
Caso assumam a avaliação periódica, ela assenta num compósito de provas:
TipoB: individual (10 valores) (tarefa individual, componente do portefólio) + trabalho de grupo (4 valores)
(componente do grupo do portefólio grupal),
TipoD: apresentação individual (5 valores), nas aulas práticas do portefólio grupal;
TipoE-Os alunos podem, ainda, participar em trabalho de investigaçãoe/ou visita a instituição com relatório
sumário(1 valor)
Os alunos podem optar por avaliação final sobre a globalidade dos conteúdos da UC.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies
Theoretical moments:
. lectures
. collaborative lectures
Practical moments:
. digital portfolios: presentations by students
. visits to many education institutions
Evaluation:
Type B: individual (10 marks) (individual task, portfolio individual component) + group (4 marks) (group portfolio,
group component); Type D: individual presentation (5 marks), in practical classes; Type E: visits to an education
institution and write a report (1 mark)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Quanto aos métodos, estratégias e técnicas de ensino e de aprendizagem, ou metodologias de interação,
optámos por adotar dinâmicas diferentes para as componentes teórica e prática, embora os conteúdos a
trabalhar sejam os mesmos, num contínuo, por razões de treino de competências. Os métodos adoptados na
unidade Psicologia da Educação, genericamente, são instrumentais ao serviço das rubricas ou conteúdos
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

408/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

selecionados: desde estratégias mais expositivas, com ou sem suporte audiovisual, à discussão, ao
questionamento, ao ensino entre pares ou recíproco, isto é, a aprendizagem colaborativa, à pesquisa orientada,
à narrativa livre, à elaboração de sínteses, à elaboração de composições, com suporte digital, todas as
estratégias são ensaiadas, resultando situações de aprendizagem diversificadas.
Assim, de uma forma, mais ou menos, rotineira, temos, para os Momentos teóricos, a exposição dos conteúdos
temáticos, por parte da docente, com ou sem suporte de meios audiovisuais, do tipo power-points, ligações
diretas à internet ou ao portefólio digital (recurso elaborado pela docente, com, supostamente, toda a
informação necessária para atingir os objetivos da unidade e disponibilizada aos alunos na plataforma NÓNIO e, igualmente, de forma programada e calendarizada, depoimentos de profissionais da área, ou seja, exposições
colaborativas. Todavia, embora estes momentos sejam atualizados, fundamentalmente, pelas estratégias
referidas, há sempre lugar para debates, questões, discussões, precipitados pela docente.
Quanto aos Momentos práticos, para além de permitirem a análise, discussão e síntese de documentos,
previamente recomendados e revistos, e, naturalmente, disponibilizados na plataforma NÓNIO, como tarefa de
casa, estas sessões funcionam e permitem, ainda, o treino de competências verbais, por parte dos alunos,
viabilizado pela apresentação das tarefas, individuais e grupais, combinadas e calendarizadas (elaboração de
portefólios digitais, “tudo sobre Psicologia da Educação”, trabalho de grupo, com componente individual).
Ainda, em contexto de ensino-aprendizagem, embora sem cariz obrigatório, os alunos são sensibilizados a
realizar visitas a instituições, ou projetos, educativas, sob a orientação e recomendação da docente, com a
eventual elaboração de relatório, a partir de guião disponibilizado no NÓNIO.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Regarding the choice of methods, strategies and techniques of teaching and learning, or methodologies of
interaction, among all possibilities, we chose to adopt different dynamics for the theoretical and practical
components, although the contents are the same in a continuous, for skills training. Thus, teaching methods are
instrumental directed to the content of the items selected.
Teaching methods cover from more expository strategies, with or without audiovisual support, discussion,
inquiry, peer teaching or reciprocal, i.e., collaborative learning, research oriented, the free narrative, the
production of synthesis, the preparation of digital work, all strategies are tested, resulting in diverse learning
situations.
Therefore, we have, for the theoretical moments, teacher lectures presenting the thematic contents, with or
without support of visual aids, such as power-points, or direct links to the digital portfolio (resource prepared by
the teacher, with supposedly all the information necessary to achieve the objectives of the unit, also made
available to students on the platform NÒNIO) - and also in a planned and scheduled way, examples from
professionals, i.e., collaborative presentations. However, while these moments are structured by these
strategies, there is always room for discussions, questions, discussions, started by the teacher.
As for the practical moments, not only they allow analysis, discussion and synthesis of documents previously
reviewed and recommended, (also available on the platform NÓNIO, as homework), these sessions also foster
verbal skills training, by the presentation of scheduled tasks, individually and in group (developing digital
portfolios, "all about Educational Psychology", group work, with individual component).
Moreover, in the context of teaching and learning, without being compulsory, students are advised to make
visits to educational institutions or projects, under the guidance and recommendation of the teacher, with the
possible preparation of a report whose outline is provided in NÓNIO.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Barros de Oliveira, J. H. (2005). Psicologia da Ed. (vol. I e II). Porto: Livpsic-Psicologia.
Beltrán, Llera, J., &Rosselló, C. G. (Eds.) (1996). Psicología de laInstrucción I. Variables y procesos básicos.
Madrid: SíntesisPsicología.
Bidarra, M. G. (1998). Psicologia da educação: Identidade(s) de uma disciplina. Revista Portuguesa de
Pedagogia, 32(3), 99-118.
Coll, C. (1995). Psicología y educación: Aproximacion a losobjetivos y contenidos de la psicologia de
laeducación. In C. Coll, J. Palacios, & A. Marchesi (Eds.),Desarrollo psicológico y educación: II. Psicologia de
laEducación(pp. 15-30). Madrid: Alianza.
Coll, C., et al. (1999). Psicologia da Educação. Porto Alegre: ARTMED.
Coll, C., Marchesi, A., &Palacios, J.(2004). Desenvolvimento Psicológico e Educação. Psicologia da Educação
(2ª ed., Vol. 2.). Porto Alegre: ArtMed
Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Coords.) (2001). Desarrollo psicológico y educación. Vol II. Psicología de
laeducación escolar. Madrid: Alianza.

Mapa XIV - 3º OB- Modelos Comportamentais e Modelos Cognitivos
10.4.1.1. Unidade curricular:
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3º OB- Modelos Comportamentais e Modelos Cognitivos
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria do Céu Salvador
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Paula Cristina Oliveira Castilho Freitas
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Paula Cristina Oliveira Castilho Freitas
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos
Os objetivos desta UC consistem na transmissão de conhecimentos respeitantes aos principais modelos
comportamentais e cognitivos, sublinhando de que forma contribuem para a compreensão da experiência
humana, em geral, e da psicopatologia em particular.
Pretende abordar-se, tanto os modelos comportamentais como os modelos cognitivos, desde as perspetivas
mais clássicas às perspetivas mais atuais, enfatizando não só as diferenças epistemológicas subjacentes mas
ainda as diferenças na sua aplicação.
Resultados de Aprendizagem
Pretende-se que os alunos: 1) adquiram conhecimentos dos vários modelos comportamentais e cognitivos e
os saibam distinguir epistemológica e conceptualmente; 2) compreendam a sua relevância para abordar e
conceptualizar a experiência humana e a psicopatologia; 3) compreendam as suas principais aplicações
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives
The objectives of this CU are to transmit knowledge regarding the main behavioural and cognitive, underlying
the way in which they contribute to the understanding of human experience, in general, and psychopathology, in
particular. Therefore, behavioural and cognitive models will be approached from the more classic to the more
recent perspectives, emphasizing not only the epistemological differences but also the differences in their
application.
Learning outcomes
1) Acquisition of knowledge of the several behavioural and cognitive models, being able to distinguish them both
epistemologically and conceptually
2) Understand the relevance of these models to approach and understand human experience and
psychopathology
3) Understand their main applications
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Mod Comportamentais
a. Introdução ao comportamentalismo como movimento científico e suas premissas básicas
b. O que há de radical no comportamentalismo radical
c. Mod básicos para a análise do comportamento: condicionamento clássico e condicionamento operante;
princípios e conceitos fundamentais
d. Des. nos modelos operantes: pensamento e linguagem humana – a Teoria dos Moldes Relacionais (RFTRelational Frame Theory) e suas aplicações
e. Teorias da aprendizagem e terapias psicológicas
f. O modelo de Aceitação e Compromisso (ACT)
2. Modelos cognitivos
a.Conceito de esquema e modelos de processamento de informação
b.Modelo cognitivo de Beck
c.Novos desenvolvimentos dos modelos cognitivos
i.O modelo focado nos Esquemas Precoces Maladaptativos de J. Young
j.O modelo cognitivo-interpessoal de J. Safran
d.O modelo meta-cognitivo S-REF (self-regulatory executive function model)
e.O modelo cognitivo baseado no Mindfulness
f.O modelo cognitivo baseado na Auto-Compaixão
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10.4.1.5. Syllabus:
1. Behavioural Models
a. Introduction to behaviouralism as a scientific movement and their basic assumptions
b. What is there of radical in radical behaviouralism?
c. Basic models to behavior analysis: classical conditioning and operant conditioning; main principles and
concepts
d. Developments in the operant models: human thinking and language – the Relational Frame Theory (RFT) and
their applications
e. Learning theories and psychological therapies
f. The Acceptance and Commitment Model (ACT)
2. Cognitive Models
a. The concept of schema and information processing
b. Beck’s Cognitive Model
c. Recent developments in the cognitive models
i. The Early Maladaptive Schema model of J. Young
ii. The Cognitive-Interpersonal model of J. Safran
d. The meta-cognitive model S-REF (self-regulatory executive function model)
e. The cognitive model based on the Mindfulness
f. The cognitive model based on Self-Compassion
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Todos os objetivos correspondem a conteúdos específicos. Assim, a transmissão de conhecimentos
respeitantes aos modelos comportamentais corresponde ao ponto 1 dos conteúdos programáticos e seus
subpontos. No que concerne à transmissão de conhecimentos respeitantes aos modelos cognitivos, este
encontra-se contemplado no ponto 2 e respectivas alíneas. De referir ainda, que em cada um destes dois
pontos dos conteúdos programáticos, se segue uma lógica temporal de desenvolvimento dos modelos,
enfatizando as suas diferenças epistemológicas e diferentes aplicações.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Todos os objetivos correspondem a conteúdos específicos. Assim, a transmissão de conhecimentos
respeitantes aos modelos comportamentais corresponde ao ponto 1 dos conteúdos programáticos e seus
subpontos. No que concerne à transmissão de conhecimentos respeitantes aos modelos cognitivos, este
encontra-se contemplado no ponto 2 e respectivas alíneas. De referir ainda, que em cada um destes dois
pontos dos conteúdos programáticos, se segue uma lógica temporal de desenvolvimento dos modelos,
enfatizando as suas diferenças epistemológicas e diferentes aplicações.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Tendo em conta que se trata de uma UC teórico-prática, a metodologia de ensino será maioritariamente
expositiva, interactiva e prática, com recurso a exemplificação de situações práticas, e trabalho em pequenos
grupos.
Avaliação periódica
Trabalho de revisão bibliográfica ou caso pratico – 10 valores
Exame – 10 valores
OU
Avaliação Final
Exame final
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Being a theoretical and practical CU, the teaching methodology will mainly be expositive and interactive, and
practical, making use of practical examples and work in small groups.
Periodic Evaluation
Practical case analysis – 10 points
Exam – 10 points
OR
Final Evaluation
Exam
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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Tendo em conta a transmissão de conhecimentos relativos modelos comportamentais e cognitivos mais
relevantes, numa UC teórico prática, a metodologia expositiva e interactiva revela-se a mais adequada. Por
outro lado, para facilitar a transmissão de conhecimentos para a compreensão e a aplicação da informação à
experiência humana, é essencial o recurso a exemplos práticos e o trabalho em pequenos grupos que facilite a
reflexão e a discussão.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Transmit knowledge related to the most relevant behavioural and cognitive models, in a CU theoretical and
practical, the expositive and interactive methodology appears to be the most adequate. Furthermore, to
facilitate the transmission of knowledge to understand and apply the information to human experience, it is
essential the wide use of relevant examples and the works in small groups to facilitate reflection and
discussion.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Transmit knowledge related to the most relevant behavioural and cognitive models, in a CU theoretical and
practical, the expositive and interactive methodology appears to be the most adequate. Furthermore, to
facilitate the transmission of knowledge to understand and apply the information to human experience, it is
essential the wide use of relevant examples and the works in small groups to facilitate reflection and
discussion.

Mapa XIV - 1ª Fase/OP - Bases de Psicofarmacologia
10.4.1.1. Unidade curricular:
1ª Fase/OP - Bases de Psicofarmacologia
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Lopes Pires - 22h30m (T) 30h (PL) 19h (OT)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os estudantes devem adquirir as competências básicas necessárias para compreender o uso e os efeitos dos
psicofármacos bem como a sua utilização clínica e terapêutica.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students should develop basic knowledge in order to correctly understand the use and the main effects of
psychotropic drugs. They should also understand its clinical and therapeutic use.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
PRINCÍPIOS DA PSICOFARMACOLOGIA
ESTRUTURA E FUNÇÃO DO SISTEMA NERVOSO
OS MENSAGEIROS QUÍMICOS: NEUROTRANSMISSORES, HORMONAS E
NEUROPEPTÍDEOS
ASCATECOLAMINASACETILCOLINA E SEROTONINAGLUTAMATO E GABA
ABUSO DE DROGAS E DEPENDÊNCIAASPECTOS PSICOSOCIAIS LIGADOS AO CONSUMO E USO DOS
PSICOFÁRMACOS
10.4.1.5. Syllabus:
Syllabus
Principles of Psychopharmacology
Structure and function of the nervous system
Chemical messengers: neurotransmitters, hormones and neuropeptides
Catecholamines
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Acetylcholine and serotonin
Glutamate and gaba
Drug abuse and dependence
Psychosocial aspects related to the use and consumption of psychotropic drugs
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A base das aulas está em diversos manuais de psicofarmacologia, internacionalmente consagrados, bem
como em documentários/vídeos. São estudados os principais neurotransmissores e relacionados com os
efeitos subjacentes ao desenvolvimento de psicofármacos.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The unit is based in various handbooks of psychopharmacology and video/documentaries materials. These
references are internationally well accepted. The most important neurotransmissors ???????????? are
included in the syllabus and they will be approached in relation to the main effects underlying drugs
development and actuation.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
São usados vídeos, discussões em grupo com comentário de textos ou de outro material e exposição por parte
do docente.
Os trabalhos dos alunos serão de índole individual (50% da classificação final) e de grupo (restantes 50%).
-Também existe a possibilidade de exame final.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Besides expositions by the teacher, several material (texts, video recordings and group discussions) will be
used and promoted.
Students will perform individual papers (50% of the final classification) and group tasks (50%).
There is also the possibility of doing a final exam.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tanto as discussões em grupo, criadas em secções das aulas, como os documentários e vídeos permitem uma
melhor compreensão da natureza da psicofarmacologia. A psicofarmacologia, por outro lado, é inserida no
contexto da Psicologia e da profissão psicológica.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Julien, R. M. (2005). A primer of drug action: A comprehensive guide to the actions, uses, and side effects of
psychoactive drugs. NY: Worth Publishers.
Pagliaro, L. A. & Pagliaro, A. M. (1999). PPDR: Psychologists’ Psychotropic Drug Reference. NY: Brunner/Mazel.
Srikanth, S. & Ann Mortimer, A. (2012). Practice Questions in Psychopharmacology. Springer Healthcare.
Michel Salazar Vallejo (2011). Manual de Psicofarmacología. Editorial Médica Panamericana S.A.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Julien, R. M. (2005). A primer of drug action: A comprehensive guide to the actions, uses, and side effects of
psychoactive drugs. NY: Worth Publishers.
Pagliaro, L. A. & Pagliaro, A. M. (1999). PPDR: Psychologists’ Psychotropic Drug Reference. NY: Brunner/Mazel.
Srikanth, S. & Ann Mortimer, A. (2012). Practice Questions in Psychopharmacology. Springer Healthcare.
Michel Salazar Vallejo (2011). Manual de Psicofarmacología. Editorial Médica Panamericana S.A.

Mapa XIV - 3º OP- Comportamento Antissocial
10.4.1.1. Unidade curricular:
3º OP- Comportamento Antissocial
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Castro Fonseca
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10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular tem como objectivo analisar o contributo de várias disciplinas, incluindo a Psicologia, para
o estudo dos comportamentos anti-sociais e do crime.
No fim do curso os alunos terão um bom conhecimento de:
• diversos factores que influenciam esses comportamentos ao longo da vida;
• esforços feitos nas últimas décadas para sistematizar esses conhecimentos sob forma de teorias gerais ou
específicas;
• métodos e técnicas utilizados para avaliar esses comportamentos e testar essas teorias;
• politicas de intervenção mais bem sucedidas neste domínio;
• requisitos necessários para uma análise crítica da produção científica sobre os comportamentos anti-sociais
e o crime.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This teaching unit aims to analyse the contribution of several disciplines, including Psychology, to the study of
anti-social behaviour and crime.
At the end, students will have acquired a good knowledge of:
• various factors that affect these behaviours across life;
• efforts made during last decades to systematize this knowledge as general or specific theories of antisocial
behaviour or crime;
• methods and techniques used to assess those behaviours and test those theories;
• successful intervention policies applied in this field;
• the necessary requirements for a critical assessment of the scientific production of antisocial behaviour and
crime.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
interesse crescente pelo estudo da delinquência juvenil e as origens do sistema de justiça de menores
3. Abordagens multidisciplinares ao estudo dos comportamentos anti-sociais e do crime
4. Métodos e instrumentos no estudo científico dos comportamentos anti-sociais
5. Heterogeneidade e classificação dos comportamentos anti-sociais e do crime
6. A questão da psicopatia
7. Factores de risco e factores de protecção dos comportamentos anti-sociais
8. Teorias mais relevantes dos comportamentos anti-sociais, com especial ênfase para os modelos teóricos da
psicologia
9. Políticas e programas de intervenção no domínio do comportamento anti-social.
10. Alguns temas especiais (v.g. os contributos da neuropsicologia; o contributo de alguns estudos longitudinais
contemporâneos).
10.4.1.5. Syllabus:
. Definitions and concepts
2. The growing interest for the study of juvenile delinquency and the origins of the youth justice system
3. Multidisciplinary approaches to the study of antisocial behaviour and crime
4. Methods and instruments for the scientific study of antisocial behavior
5. Heterogeneity and classification of antisocial behaviour and criminal acts
6. Psychopathy
7. Risk factors (and protection factors) of antisocial behavior
8. Theories of Anti-Social Behaviour with particular emphasis on models of psychology.
9. Policies and intervention programs in antisocial behaviour.
10. Special issues (e.g. neuropsychology and the study of antisocial behaviour and aggression; review of some
longitudinal studies more influential in this field).
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Da confrontação destes conteúdos com os objectivos estabelecidos para esta unidade curricular pode
facilmente concluir-se que existe entre eles uma total coerência. A diversidade dos temas escolhidos para as
diferentes aulas reflecte bem o contributo de diferentes disciplinas, no estudo da conduta anti-social, com
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particular enfase para a Psicologia.
Além disso, estes conteúdos estão, em total sintonia com os programas das disciplinas similares ministrados
em universidades com grande tradição de ensino neste domínio, que regularmente são consultados na
preparação desta unidade curricular. Do mesmo modo, pode-se afirmar que este programa reflecte as
tendências dominantes da investigação sobre os comportamentos anti-sociais e o crime, como de resto se
pode ver pelos manuais mais recentes utilizados neste curso e que os alunos têm a possibilidade de manusear
na nossa biblioteca.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
By confronting the objectives set for this teaching unit with its contents, we can easily conclude that there is a
total consistency. Indeed the diversity of topics selected to the classes reflects well the main contributions of
different disciplines to the study and explanation of antisocial conduct and crime.
Further, these contents are in harmony with similar courses offered by several universities with long tradition
and influence in this domain that we regularly consult to prepare the lectures. Similarly this program is a good
reflection of the dominant research trends in this field. This can be confirmed by the analysis of the rich (general
and specific) bibliography selected for each class that is available for the students.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão de cariz teórico-prático. Embora a metodologia adoptada seja sobretudo de natureza expositiva,
haverá pontualmente discussão de casos práticos tirados da literatura clássica, de investigações recentes ou
da comunicação social. Na apresentação dos diversos temas utilizar-se-á regularmente o PowerPoint e
recorrer-se-á, sempre que for oportuno, ao vídeo científico.Além disso, a matéria exposta será sempre apoiada
por bibliografia criteriosamente escolhida para cada aula.
Quanto às av,os seus detalhes serão definidos no início do semestre com os alunos no respeito das normas
emitidas pelo Conselho Pedag..Em princípio, a avaliação consistirá em duas provas: uma relativa à primeira
parte da matéria e a outra à segunda parte.Cada 1 dessas provas terá o valor de 50% na nota final.As provas
consistiriam em várias perguntas de escolha múltipla e de desenvolvimento (cada pergunta de
desenvolvimento valerá três vezes mais do que cada pergunta de escolha múltipla
Exame Final
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes will be theoretical/practical.Despite the expositive nature of the method adopted, there will also be,
whenever justified, the analysis of practical cases and other data taken from classical studies, recent research
or from the media. For the presentation of the topics we will use PP and scientific videos.Furthermore,the issues
presented and discussed in each class will always be supported by bibliographic, critically selected for each
class.As to the evaluation process, its details are established at the beginning of the semester after hearing the
students’ points of view, following the rules set by the Pedagogical Board. Thus, in principle, the evaluation
includes two partial exams: the first covers the topics lectured during the first half of the semester, and the
second covers the second half. Each one represents 50% of the final mark. Final Exam
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O recurso à exposição oral permite não só apresentar e discutir conceitos ou dados empíricos mas também
organizá-los num discurso lógico, coerente e convincente. Assim os alunos além de adquirirem uma série de
conhecimentos aprenderão também a analisá-los criticamente e a comunicá-los de modo claro. Por sua vez, o
tipo de avaliação aqui utilizado permite mais facilmente verificar se o aluno assimilou toda a matéria exposta e
portanto fica com uma visão alargada deste domínio de estudo. Além disso, este método de avaliação é
objectivo, rápido e permite facilmente identificar onde eventualmente o aluno errou ou está menos bem
preparado.
Ao mesmo tempo, o recurso a algumas breves perguntas de desenvolvimento permite ver se para além da
memorização da matéria, ele é capaz de organizar, integrar e expressar de modo lógico, os diferentes conceitos
e tópicos abordados nesta unidade curricular.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The oral method used for the lecture within this unit allows not only the presentation and discussion of concepts,
methods and empirical or theoretical findings but also their organization in a logical, consistent and convincing
discourse. Thus, in addition to acquiring an extended and updated factual and conceptual knowledge, the
students will also develop the necessary skill to critically analyze and communicate them in a clear simple way.
In a similar vein, the kind of evaluation used in this teaching unit will allow to assess easily, completely, and
quickly the degree of assimilation, by the students, of the lectured topics, and therefore if they acquired a
comprehensive view of this domain. It is also an objective, quick, and easy way of checking where the students
failed or are less well prepared.
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At the same time, the inclusion of small essays allows to assess whether the students, in addition to
memorization, are able to organize, integrate and express in a logical way the different concepts and topics
included in this teaching unit.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Andrews, D. A. & Bonta, J. (2010). The psychology of criminal conduct. (5ª edição). NJ: Matthews-Bender &
Company.
Cullen, F.T. & R. Agnew (2006), Criminological theory. Los Angeles: Roxbury Publishing.
Flannery, D., Vazonyi, A. & Waldman, I. (2007). The Cambridge handbook of violent behavior and aggression.
Cambridge: Cambridge University Press.
Fonseca, A. C. (2002) (Ed.). Comportamento Anti-social e Família. Coimbra: Almedina.
Fonseca, A. C. (2004) (Ed.). Comportamento anti-social e crime. Coimbra: Almedina.
Helfgott, J. (2008). Criminal behavior: Theories, typologies, and criminal justice. Thousand Oaks: Sage.
Krohn, M. D., Lizotte, A. J. & Hall, G.P. (2009). Handbook on Crime and Deviance. London: Springer
Loeber, R. & Farrington, D. P. (2001). Child delinquents: Development, Intervention and service needs. Thousand
Oaks: Sage.
Rutter, M. Giller, H. & Hagell, A. (1998). Antisocial behaviour by young people. Cambridge: Cambridge University
Press.

Mapa XIV - 3º OP- Informática - Noções Básicas
10.4.1.1. Unidade curricular:
3º OP- Informática - Noções Básicas
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Joaquim Marques da Costa
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos de competências básicas na utilização adequada e segura dos sistemas informáticos para
recolher, processar e apresentar informação:
- Aprender a recolher informação nas bases de dados bibliográficas e nas fontes consultadas directamente;
- Aprender a organizar a recolha de dados através de métodos de pesquisa directa;
- Aprender a organizar a informação recolhida de forma directa e/ou através de bases de dados bibliográficas;
- Aprender a organizar os dados para uma análise qualitativa ou quantitativa;
- Aprender a preparar a apresentação de dados resultantes de consulta e organização bibliográfica e/ou de
análise de dados recolhidos directamente.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide students with basic skills on proper and safe use of computer systems, so as to collect, process and
display information:
- To learn how to gather information in bibliographic databases and sources consulted directly;
- To learn how to organize the collection of data through direct research methods;
- To learn to organize information collected directly and / or through bibliographic databases;
- To learn how to organize data for a qualitative or quantitative analysis;
- To learn to prepare the presentation of data resulting from literature research and organization and / or
analysis of data collected directly.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Noções básicas de “hardware” e “software”
Os principais tipos de “software”:
- Processadores de texto;
- Programas de desenho e de processamento da imagem;
- Folhas de cálculo e de representação gráfica de dados quantitativos;
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- Programas de recolha e divulgação de informação “on-line”.
- Procedimentos básicos de organização de informação e de segurança.
Processos de recolha de informação bibliográfica
- Organização dos suportes e dos sistemas de armazenamento da informação recolhida directamente.
- Breve introdução aos procedimentos de análise de informação bibliográfica.
- Breve introdução aos procedimentos de análise de informação recolhida directamente.
Procedimentos de apresentação da informação
- Comunicações,
- Publicações,
- “on-line”, etc..
10.4.1.5. Syllabus:
Basic notions of "hardware" and "software"
The main types of "software":
- Word processors;
- Software design and image processing;
- Spreadsheets and graphical representation of quantitative data;
- Programs to collect and present information online.
- Basic Procedures for organizing information and for ensuring security.
Procedures for literature research collection
- Organization of media storage systems and the information collected directly.
- Brief introduction to the analysis procedures of bibliographic information.
- Brief introduction to the analysis procedures of information collected directly.
Presentation and Submission of information
- Communications,
- Publications,
- "Online", etc. ..
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos da unidade curricular percorrem as principais fontes e formas de recolha de dados (bases
bibliográficas, bases de dados com informação qualitativa, bases de tratamento estatístico) que são utilizadas
por psicólogos. Para além disso, os estudantes treinarão o uso de diverso software, necessário nas rotinas de
investigação atuais para apresentação de dados em artigos e encontros científicos.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The unit’s contents include the most frequently used forms of data collection and treatment by psychologists
(bibliographical databases, qualitative information databases and numeric/coded databases). Moreover,
students will have the opportunity to do some training on specific software for regular use in research routines
(in order to correctly present results both in scientific papers and in presentations in scientific meetings).
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositivo e realização de tarefas práticas:
- Trabalho laboratorial ou de campo;
- Trabalho de síntese;
- Exame.
Avaliação periódica:
- realização de 5 trabalhos individuais (50%)
- realização de 2 trabalhos de grupo (25%)
- realização de 1 trabalho final de grupo (25%)
Avaliação final: realização de um exame final com componente escrita e componente prática em que serão
demonstradas, de forma prática, as competências adquiridas.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and practical tasks:
- Laboratory and field work;
- Synthesis;
- Exam.
Periodic assessment:
- Submission of 5 individual works (50%)
- Carrying out two group work (25%)
- Submission of a final group work (25%)
Final evaluation: final exam with a written and practical component, evidencing the skills achieved.
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10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Esta unidade curricular procura promover uma adequada aquisição de competências teóricas e práticas que
permitam uma utilização eficaz, segura e aprofundada das diversas vertentes das tecnologias da informação.
Assim, os objectivos, conteúdos, estratégias e processo de avaliação organizam-se numa sequência que inclui
a apresentação dos conceitos e a prática das competências relevantes em cada situação. Adopta-se um
percurso que vai do conceito para a descrição das suas implicações e aplicações e destas para o treino de
competências.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit seeks to promote an adequate acquisition of theoretical and practical skills that enable the
effective, safe and thorough use of the different features of information technology. Thus, the objectives,
contents, strategies and evaluation process are organized in a sequence that includes the presentation of
concepts and practice of skills relevant to each situation. We adopt a path that starts with the concept so as to
describe its implications and applications, moving on to the training of these skills.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological Association
(6th edition). Washington, D.C: APA.
Abela, A. V. (2008). Advanced presentations by design: Creating communication that drives action. San
Francisco: Pfeiffer.
Cone, J. D. & Foster, S. L. (1993). Dissertations & Theses from Start to Finish: Psychology and Related Fields.
Washington, D.C: APA.
Creuzi, P. E. (2003). History of Modern Computing. Cambridge: The MIT Press.
Hock, R. (2004). The Extreme Searcher's Internet Handbook: A Guide for the Serious Searcher. Medford, NJ:
Information Today, Inc.
Reynolds, G. (2008). Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery. Berkeley, CA: New
Riders Press.

Mapa XIV - 3º OP- Necessidades Educativas Especiais
10.4.1.1. Unidade curricular:
3º OP- Necessidades Educativas Especiais
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Cristina Petrucci de Almeida Albuquerque
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender a diversidade, a complexidade e as características essenciais dos diferentes tipos de
necessidades educativas especiais.
- Entender o enquadramento legal e a organização do atendimento dispensado a alunos com necessidades
educativas especiais no nosso país.
- Caracterizar e identificar as dificuldades de aprendizagem.
- Obter conhecimentos sobre métodos e técnicas de avaliação e de intervenção especificamente direccionados
para as necessidades educativas especiais.
- Permitir a aproximação à realidade da prática psicopedagógica nas necessidades educativas especiais.
- Realizar avaliações psicológicas e/ou psicoeducativas numa perspectiva de identificação e/ou de
desenvolvimento de intervenções individualizadas.
- Delinear e implementar intervenções ajustadas à especificidade dos casos de necessidades educativas
especiais
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10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand the diversity, complexity and the essential characteristics of the different types of special
educational needs.
- To understand the legal framework and the organization of the care provided to students with special
educational needs in our country.
- To characterize and identify the learning disabilities.
- To get knowledge on methods and techniques of assessment and intervention specifically targeted to the
special educational needs.
- To allow the closeness to psycho-pedagogical real practice in special needs education.
- To perform psychological and/or psychoeducational evaluations seeking to screen and identify special needs
or to develop individualized interventions.
- To design and implement interventions adjusted to the specificity of special educational needs cases.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I - Necessidades Educativas Especiais (NEE): Conceitos de Deficiência, Incapacidade e Funcionalidade.
Definições, tipos e prevalência de NEE.
Módulo II - Áreas Transversais da Intervenção nas NEE - Inclusão Intervenção Precoce, Flexibilidade Curricular
e Transição para a Vida Pós-Escolar
Módulo III - Dificuldades de Aprendizagem (DA): Identificação, Caracterização e Intervenção. Definições.
Critérios de Identificação. Tipos de DA. Avaliação. Intervenções direccionadas para a promoção do
funcionamento cognitivo e/ou motivacional.
Módulo IV - Dificuldades Específicas de Aprendizagem da Leitura. Dificuldades relativas à descodificação e/ou
à compreensão. Dislexia: Identificação e caracterização. Taxinomias e determinantes. Avaliação. Métodos
reeducativos.
Módulo V - Dificuldades Específicas de Aprendizagem da Escrita: Caracterização das dificuldades relativas ao
produto e/ou ao processo escrito. Avaliação. A reeducação da disortografia. A promoção do processo de
escrita.
10.4.1.5. Syllabus:
Module I - Special Educational Needs (SEN): Concepts of Disability, Functionality, Incapacity and Handicap. Defi,
types and prevalence of SEN.
Module II - Transversal Areas of Intervention in Special Educational Needs: Inclusion, Early Intervention,
Curricular Flexibility and Transition to life after school.
Module III - Learning Disabilities (LD): Identification, Characterization and Intervention: Definitions. Identif
criteria. Obstacles to the concept oper. Types of LD. Assessment. Interv aimed at the promotion of cognitive and
/ or motivational functioning.
Module IV - Specific Reading Disabilities: Problems related to decoding and/or comprehension. Dyslexia:
Taxonomies and determinants. Assessment. Methods for re-education and compensatory strategies.
Module V - Specific Writing Disabilities: Characterization of learning disabilities related to the written product
and/or writing process. Assessment procedures. The promotion of the writing process in learning diff.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objectivo relativo à compreensão da diversidade e complexidade dos diferentes tipos de necessidades
educativas especiais é abrangido no Módulo I.
- O objectivo referente ao enquadramento legal e à organização do atendimento dispensado a alunos com
necessidades educativas especiais no nosso país é contemplado nos Módulos I e II. Ao focarem-se temas
como a inclusão ou a intervenção precoce, aborda-se igualmente o respectivo suporte legislativo e
organizativo.
- Caracterizar e identificar as dificuldades de aprendizagem constitui o objectivo do Módulo III.
- Obter conhecimentos sobre métodos e técnicas de avaliação e de intervenção especificamente direccionados
para as necessidades educativas especiais é consonante com os conteúdos dos Módulos II, III, IV e V.
- Permitir a aproximação à realidade da prática psicopedagógica nas necessidades educativas especiais é
comum a todos os módulos.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The objective concerning the understanding of the diversity and complexity of the different types of special
educational needs is covered in Module I.
- The objective to understand the legal framework and the organization of the care provided to students with
special educational needs in our country is covered in Modules I and II. When themes such as inclusion or early
intervention are focused, their organization and legislative architecture are also described.
- To characterize and identify the learning disabilities is the main goal of Module III.
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- To get knowledge on methods and techniques of assessment and intervention specifically targeted to the
special educational needs, corresponds to contents of Modules II, III, IV and V.
- To allow the closeness to psycho-pedagogical real practice in special needs education is common to all
modules.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos de Ensino
Método expositivo apoiado em recursos audiovisuais; estudos de casos; treino com materiais de avaliação e
de intervenção; elaboração de propostas de intervenção; análise crítica de textos e DVD.
- Avaliação
O aluno poderá optar por uma avaliação periódica ou por uma avaliação final.
A classificação da avaliação periódica corresponde à média ponderada, arredondada às décimas, do somatório
da nota do exame (50%; Prova do tipo A), da avaliação de um trabalho de síntese em formato de artigo,
apresentado por escrito e oralmente no decurso das aulas (30%; Prova do tipo B); da realização de trabalhos
práticos no âmbito das aulas (20%; Provas do tipo C).
A Prova de tipo B deverá ser realizada em grupos de três elementos. Neste trabalho os alunos farão uma
pesquisa sobre temas relevantes e específicos do domínio das NEE.
A modalidade de avaliação final prevê um exame que engloba toda a matéria leccionada nas aulas.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures supported by audiovisual aids, case studies, training with assessment and intervention material;
development of intervention proposals, critical analysis of texts and DVDs.
- Assessment
The student may choose between a periodic assessment or a final assessment.
The classification of periodic assessment corresponds to the average, rounded off to one decimal place, of the
sum of the exam grade (50%; Type A Examination), evaluation of a synthesis work, submitted in its writing and
oral format during classes (30%; Type B Examination); and of the practical work done in classes (20%; Type C
Examination).
The Type B Examination will be held in groups of three elements. In this work students shall carry on a research
on relevant topics in the specific area of SEN.
The final assessment includes an exam that covers all the contents taught in classes
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

O trabalho de síntese permite aos alunos prosseguirem os seus interesses específicos face à diversidade e
complexidade dos diferentes tipos de NEE. Assim, podem recensear e analisar criticamente a investigação
recente relativa a um tópico específico, tais como as competências de estudo na dislexia ou as dificuldades de
aprendizagem não verbais.
- Os trabalhos práticos no âmbito das aulas visam a aplicação e a reflexão em relação aos conhecimentos
adquiridos. Por exemplo, em consonância com o objectivo relativo ao enquadramento legal e à organização do
atendimento a alunos com NEE, analisam criticamente o Decreto Lei 3/2008 e procedem à aplicação de
conceitos da Classificação internacional da funcionalidade, incapacidade e saúde (WHO; 2001).
- O exame é consonante com a avaliação de todos os objectivos.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

- Synthesis work allows students to pursue their specific interests in a domain characterized by the diversity
and complexity of special educational needs. In this way, they can identify and analyze from a critical point of
view the most recent research regarding a specific topic, such as study skills in dyslexia or non verbal learning
disabilities.
- Practical work done in classes allows students to apply and reflect on the knowledge they have acquired. For
example, and according to the objective related to the understanding of the legal framework and the organization
of the care provided to students with special educational needs, the students critically analyze Law 3/2008 and
apply concepts from the International classification of functioning, disability and health (WHO, 2001).
- The exam represents an assessment of all the objectives.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Correia, L. M. (Ed.) (2008). Inclusão e necessidades educativas especiais. Um guia para educadores e
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

420/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

professores (2ª ed. rev). Porto: Porto Editora.
Cruz, V. M. L. (2009). Dificuldades de aprendizagem específicas. Lisboa: Lidel.
MacArthur, C. A., Graham, S. & Fitzgerald, J. (Eds.) (2006). Handbook of writing research. New York: Guilford
Press.
Reid, G. (2009). The Routledge companion to dyslexia. London: Routledge.
Shaywitz, S. (2005). Overcoming dyslexia: a new and complete science-based program for reading problems at
any level. New York : A. A. Knopf.
Swanson, H., Harris, K. & Graham, S. (2003). Handbook of learning disabilities. New York: Guilford Press.

Mapa XIV - OP- Psicologia da Emoção
10.4.1.1. Unidade curricular:
OP- Psicologia da Emoção
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Graciete Nunes Pinto Franco Borges
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer as principais abordagens conceptuais das emoções – origem, função e dimensões das emoções;
- Diferenciar os principais conceitos utilizados no estudo dos processos emocionais;
- Compreender as principais questões em torno da universalidade versus variação cultural (activação e
expressão emocional) e da relação cognição – emoção;
- Conceptualizar as emoções enquanto variáveis motivacionais e analisar o seu papel na efectivação do
comportamento e no estabelecimento das relações interpessoais;
- Compreender o processo de desenvolvimento precoce das emoções;
- Conhecer o estado actual e as principais questões da investigação sobre as temáticas abordadas.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To know the main conceptual approaches of emotions - origin, function and dimensions;
- To differentiate the main concepts used in the research of emotional processes;
- To understand the main issues on universality versus cultural variation (activation and emotional expression)
and the relationship between cognition and emotion;
- To conceptualize emotions as motivational variables and to analyze their role in the activation of behavior and
in interpersonal relationships;
- To understand the premature development process of emotions;
- To know the state of the art and the main research questions about the discussed themes.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
. Introdução
- Breve caracterização das diferentes abordagens conceptuais da emoção; Afectividade, Episódios
Emocionais, Humor e Disposições/Temperamento; Evolução das abordagens dos processos emocionais
2. Avaliação (appraisal) e emoção
-Avaliação primária e secundária; Abordagens discretas e dimensionais; Metodologias de avaliação emocional;
Variação cultural e universalidade dos eliciadores emocionais; Conhecimento emocional; A experiência
emocional
3. Emoção versus cognição
- Modelos explicativos da influência da emoção sobre os processos cognitivos; Efeitos da emoção (percepção,
atenção e memória); Implicações do enviesamento afectivo-cognitivo
4. A expressão das emoções
- As expressões comportamentais não verbais
5. O Desenvolvimento emocional
- A expressão precoce das emoções; Discriminação das emoções dos outros; Papel da vinculação; Dimensões
da avaliação da experiência emocional
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10.4.1.5. Syllabus:
Introduction
– Short characterization of the different conceptual approaches to emotion; Affectivity, Episodes of emotion,
Moods and Temperament; Approaches to emotional processes
2. Appraisal and emotion
-Primary and secondary appraisals; Discrete and dimensional approaches; Methodologies to study emotional
experiences; Cultural variation versus the universality of emotional elicitors; Emotional knowledge; Emotional
experience
3. Emotion versus cognition
- Effects of emotions on cognitive processes - Explanatory models; Emotions effects (perception, attention and
memory); Implications of emotional-cognitive bias
4. Expression of emotions
- Nonverbal behavior
5. Emotional development
- Early expression of emotions; Early perception of emotions in others; Role of attachment; Dimensions of
emotional experiences’ appraisal
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular pretende fazer uma introdução à Psicologia da Emoção, considerando os pontos de
vista evolucionista e cultural, enfatizando o papel motivacional da emoção. O programa é congruente com este
objectivo, pois procede à diferenciação dos conceitos emocionais básicos e demonstra como a emoção se
relaciona com o funcionamento cognitivo e o comportamento quotidiano. A abordagem das modalidades de
expressão emocional e do desenvolvimento emocional permite uma perspectivação desenvolvimental,
atendendo ao contexto interpessoal e cultural.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This curricular unit aims to introduce the Psychology of Emotion, considering the evolutionary and cultural
points of view, and emphasizing the motivational role of emotion. The syllabus is congruent with this goal, since
it differentiates the elementary emotional concepts and shows how emotions relate with cognitive functions and
daily behavior. The emotional expression modalities and the emotional development approach allow a
developmental perspective within an interpersonal and cultural context
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas contemplam a exposição oral e a discussão participada das temáticas do programa, suportadas pela
projecção de material visual. Em cada aula há a apresentação oral da recensão de um artigo de investigação
recente (recensão crítica) por um grupo de estudantes, seguida da discussão das implicações ao nível das
relações interpessoais.
A avaliação e classificação final resultarão de uma das modalidades seguintes escolhida por cada estudante:
1) Avaliação periódica ou 2) Avaliação final/Exame.
1) – Avaliação Periódica: duas frequências, correspondendo a 75% da nota final – 15 valores (somatório das
duas frequências, valendo cada uma 5 valores) + Trabalho prático de grupo – recensão crítica de um artigo de
investigação (apresentação oral numa aula e entrega de relatório escrito – 25% da nota final – 5 valores;
2) – Exame sobre a matéria do programa, incluindo os artigos de investigação discutidos durante as aulas – 20
valores.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes interchange oral exposition and participated discussion of the syllabus themes, supported by visual
projection material. In each class, there is an oral presentation of a recent research article (critical review) by a
group of students, followed by discussion on interpersonal implications.
The evaluation and final mark will result from one of the assessment methods chosen by each student: 1)
Periodical assessment or 2) Final assessment/Exam.
1) - Periodical Assessment: Two midterm exams, corresponding to 75% out of the final mark - 15 points (sum of
the two midterm tests, each weighing 7.5 points) + Group practical assignment - Critical review of a research
article (oral presentation during a class and written report delivery – 25% out of the final mark – 5 points;
2) Exam on all syllabus themes, including research articles discussed during the classes – 20 marks.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino permitem o aprofundamento das temáticas do programa e a discussão das suas
implicações teóricas e práticas, valorizando a compreensão dos principais conceitos e o seu valor heurístico
para a compreensão do comportamento. A utilização de artigos de investigação recente no domínio da emoção
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permite a familiarização com este tipo de recurso para a actualização do saber e dá a conhecer as principais
questões da investigação actual neste domínio. A metodologia de avaliação requer a realização dos objectivos
através da demonstração de que se compreende e distingue os principais conceitos emocionais, assim como
as principais questões e avanços da investigação nos domínios contemplados.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies allow the deepening of the syllabus themes and the discussion of its theoretical and
practical implications, valuing the understanding of concepts, as well as its heuristically role for behavior
understanding. The use of recent research articles on emotional domain allows the familiarization with this kind
of resource to knowledge update, and shows the main actual research questions in this domain. The evaluation
methodology requires the objectives accomplishment through the evidence of the main emotional concepts
understanding, and the main actual research questions and advances on the syllabus themes.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Blandon, A. Y., Calkins, S. D., & Keane, S. P. (2010). Predicting emotional and social competence during early
childhood from toddler risk and maternal behavior. Development and Psychopathology, 22, 119–132.
doi:10.1017/S0954579409990307.
Gao, J., Wang, A., & Qian, M. (2010). Differentiating shame and guilt from a relational perspective: a cross
cultural study. Social Behavior and Personality, 38 (10), 1401-1408. doi: 10.2224/sbp.2010.38.10.1401.
Lewis, M. & Haviland-Jones, J. M. (2000). Handbook of Emotions. New York: The Guilford Press,
Oatley, K., Keltener, D. & Jenkins, J. M. (2006). Understanding Emotions. 2nd Malden (USA): Blackwell
Publishing.
Shenk, C. E., & Fruzzetti, A. E. (2011).The impact of validating and invalidating responses on emotional reactivity.
Journal of Social and Clinical Psychology, 2 (30),163-183.

Mapa XIV - 3º OP- Psicologia da Família
10.4.1.1. Unidade curricular:
3º OP- Psicologia da Família
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
ISABEL MARIA MARQUES ALBERTO
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos principais:
- Promover o conh. em torno do conceito de família e de desenvolvimento familiar, tendo como enquadramento
teórico o Ciclo evolutivo da Família.
- Conhecer o Modelo Sistémico de avaliação e compreensão do funcionamento familiar
- Desenvolver competências de reflexão e de entrevista em contextos práticos
Competências T, pretende-se que os alunos:
- Conheçam os diferentes momentos do percurso do ciclo vital familiar;
- Sejam capazes de identificar os factores associados a este percurso e as potencialidades e dificuldades
específicas de cada etapa do Ciclo Vital;
- Identifiquem a problemática da violência em cada etapa do Ciclo Vital;
- Reconheçam as várias “formas” de família para além da família intacta de classe média
Competências Práticas, pretende-se que os alunos:
- Sejam capazes de avaliar o funcionamento familiar em casos reais;
- Identifiquem, a partir da análise de casos, as dificuldades e os recursos específicos de famílias concretas
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Main objectives:
- Promote awareness around the concept of family and family development, having as theoretical framework
the evolution Cycle of Family.
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- To know the Assessment Systemic Model and understanding of family functioning
- To develop skills of reflection and interview in practical contexts
Theoretical skills, it is aimed that students:
- Know the different moments of the course of family life cycle;
- Are able to identify factors associated with this course and the specific possibilities and difficulties of each
stage of the Life Cycle;
- Identify the problem of violence in each stage of Life Cycle;
- Recognize the various "forms" of family beyond the intact middle-class family.
Practical Skills, it is aimed that students:
- Are able to assess family functioning in real cases;
- Identify, from the analysis of cases, the difficulties and the specific features of real families.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
In) definição de família: da família às famílias
2. O Ciclo Vital de família intacta de classe média
a. Eixos de análise: sincrónico e diacrónico
3. Dos percursos des. aos problemas
3.1. Formação do casal
3.1.1. A construção do “nós”
3.1.2. Violência conjugal
3.2. Família com filhos pequenos
3.2.1. Da conjugalidade à parentalidade
3.2.2. Maltrato infantil
3.3. Família com filhos na escola
3.3.1. Relação família- escola
3.3.2. Insucesso escolar
3.4. Família com filhos adolescentes
3.4.1. A questão da(s) autonomia(s)
3.4.2. Perturbações de desenvolvimento (e.g. anorexia)
3.5. Família com filhos adultos
3.5.2. O idoso na família/ violência para com o idoso
4. O impacto da morte ao longo do Ciclo de Vida
5. A transformação do Ciclo vital hoje: o papel da mulher
6. O Ciclo vital e outras formas de famílias
6.1. O Ciclo Vital do divórcio e a família pós-divórcio
6.2. Famílias reconstituídas
6.3. Famílias adoptivas
6.4. Famílias monoparentais
10.4.1.5. Syllabus:
(In) definition of family: the family household
2. The Life Cycle of intact middle class family
a. Lines of analysis: synchronic and diachronic
3. From developmental pathways to the problems
3.1. Couple formation
3.1.1. The construction of "us"
3.1.2. Domestic violence
3.2. Family with young children
3.2.1. From marital relationship to parenting
3.2.2. Child abuse
3.3. Family with children in school
3.3.1. Family-school relationship
3.3.2. School failure
3.4. Family with teenagers
3.4.1. The issue(s) of autonomy/ies
3.4.2. Developmental disorders (ex.: anorexia)
3.5. Family with adult children
3.5.2. The elderly in the family / violence towards the elderly
4. The impact of death throughout the Life Cycle
5. The transformation of today's life cycle: the role of women
6. The life cycle and other forms of families
6.1. The Life Cycle of divorce and post-divorce family
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6.2. Remarriage
6.3. Adoptive families
6.4. Single-parent families
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa de Psicologia da Família envolve informação sobre os principais parâmetros de avaliação e
intervenção do sistema familiar considerando o seu ciclo evolutivo. Nesse sentido, os objectivos desta unidade
curricular pretendem incrementar nos discentes o exercício e a promoção de competências de avaliação
familiar, tendo por base o Ciclo de Vida desenvolvimental da família. Pretende-se que os alunos tenham
conhecimentos sobre as várias etapas do ciclo evolutivo da família, da influência de factores individuais,
familiares e contextuais na estrutura, organização e vivências familiares. Pretende-se ainda que os alunos
consigam aplicar e adequar os conhecimentos às especificidades de casos práticos
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The Family Psychology program involves information on the main parameters of assessment and intervention
of the family system considering its life cycle. Accordingly, the objectives of this unit aim to improve students’
performance and encouragement of family assessment skills, based on the developmental life cycle of the
family. It is aimed that students acquire knowledge about the various stages of the life cycle of the family, the
influence of individual factors, family and contextual structure, organization and family experiences. It is also
intended that students are able to apply and adapt knowledge to the specificities of practical cases.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas decorrerão com recurso a: métodos expositivos; trabalhos de grupo de análise/reflexão; visionamento
de vídeos; role-play e dinamização de temáticas trabalhadas previamente pelos alunos em pesquisa de campo.
A avaliação será realizada através:
a) Elaboração de uma síntese reflexiva por cada aula teórica; as sínteses devem ser entregues no dia do
exame, numa pasta organizada pelo aluno com a designação de “Álbum de Família”. A organização das
sínteses das aulas teóricas não tem de seguir uma estrutura particular; pode ter o formato de portfólio, livro,
CD. O aluno pode criar um recurso pessoal para organizar as sínteses. Este conjunto de sínteses das aulas
teóricas tem um máximo de 5 valores;
b) Elaboração de um trabalho de campo, com apresentação na aula prática e entrega de relatório escrito até ao
dia do exame (5 valores);
c) Realização de exame (10 valores).
O aluno dispõe ainda da possibilidade de realização de exame para 20 valores, numa avaliação única.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes take place using either: lectures, group work analysis / reflection, watching videos, role-play and
stimulation of topics previously worked by students in field research
The assessment is done through:
a) Preparation of a reflective summary for each lecture, the summaries are due on exam day, in a folder
organized by the student with the name "Family Album". The organization of the lectures summaries do not
have to follow a particular structure; may take the form of portfolio, book, CD. The student can create a personal
resource to organize syntheses. This set of synthesis represents a maximum of five marks;
b) Preparation of field work, with the presentation in class and submission of a written report before the exam
day (5 marks);
c) Exam (10 marks).
The student also has the possibility of doing an exam for 20 marks, in a single assessment
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Considerando a articulação dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular, organizouse todo o funcionamento da disciplina no sentido de estabelecer coerência e de consolidar conhecimentos e
competências. Assim, os conteúdos programáticos apresentados nas aulas teóricas, são consolidados com as
aulas práticas, onde os alunos desenvolvem role-play de entrevistas familiares em diferentes etapas do Ciclo
Vital, assim como outras metodologias activas, como elaboração de máscaras, análise de casos, para
aplicação de conhecimentos e exercício de entrevista familiar, de desenho da família, etc.
A avaliação surge desenhada como uma extensão das aulas, com a realização de dois trabalhos: um trabalho
individual de síntese e reflexão pessoal sobre a temática abordada em cada aula teórica tendo como resultado
final a elaboração de um “álbum de família”
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10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Considering the articulation of the syllabus with the objectives of the unit, the whole functioning of the unit was
organized in order to establish consistency and to consolidate knowledge and skills. Thus, the program content
presented in lectures, are consolidated with the practical classes, in which students develop role-play of family
interviews at different stages of the Life Cycle, as well as other active methodologies, such as making masks,
case studies analyses, for the application of knowledge and family interview practice, and family definition, etc..
The assessment comes designed as an extension of the classes, with the preparation of two works: an
individual synthesis and a personal reflection on the theme discussed in each lecture having as final result the
creation of a "family album".
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Alberto, I. (2008). Maltrato infantil: Entre um destino e uma história. In A. Matos et al (Coord.). A Maldade
Humana (pp.107-130). Coimbra: Almedina
Carter, B. &McGodrick, M. (1995). As mudanças no Ciclo de Vida Familiar. Uma estrutura para a terapia familiar.
Porto Alegra: Artes Médicas.
Gonçalves, R.A & Machado, C. (Coord.) (2002). Violência e Vítimas de Crime. Vol1. Adultos. Coimbra: Quarteto.
Gonçalves, R.A & Machado, C. (Coord.) (2002). Violência e Vítimas de Crime. Vol2. Crianças. Coimbra:
Quarteto.
Pais, A., Milheiro, G., & Alberto, I; (2005). “Lá em casa mando eu!” a abordagem estrutural em comportamentos
de oposição. Psiquiatria Clínica, 26, 20-33.
Relvas, A.P. (1996). O Ciclo Vital da Família. Perspectiva Sistémica. Porto: Edições Afrontamento.

Mapa XIV - 3º OP- Psicologia Evolucionista
10.4.1.1. Unidade curricular:
3º OP- Psicologia Evolucionista
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
PEDRO MANUEL MALAQUIAS PIRES URBANO
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Introduzir a Psicologia Evolucionista, como um emergente e importante quadro teórico de referência na
Psicologia actual, visando a integração conceptual, horizontal e vertical, da disciplina.
Resultados de aprendizagem:
– Conhecimentos teóricos relativos aos fundamentos e pressupostos básicos da Psic. Evolucionista;
– Conhecimentos teóricos sobre os temas substantivos e de investigação, aplicados ao desenvolvimento
humano, enquadrados pelo paradigma evolucionista
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Introduction to Evolutionary Psychology as a currently emerging important theoretical framework of reference,
which aims a horizontal and vertical perspective of conceptual integration within Psychology.
Learning Outcomes:
– Theoretical knowledge of Evolutionary Psychology basic concepts and general assumptions;
– Theoretical knowledge of Evolutionary Psychology main subjects, concerning human development and
applied research.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
. Temas introdutórios:
Apontamentos históricos. Conceitos básicos: seleção e adaptação; genética e epigenética. Fundações e
pressupostos básicos. Considerações epistemológicas: integração horizontal e vertical, no âmbito da
Psicologia e das Ciências Sociais e Humanas. Outras considerações introdutórias.
II. Temas gerais:
Mente, emoção e consciência. Traços mentais e psicológicos (e.g. memória, percepção, linguagem) como
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adaptações ou processos adaptativos. Cultura, cooperação e trocas sociais. Psicologia do acasalamento e
sexo (Selecção sexual; Atracção sexual, estratégias de escolha e acasalamento). Diferenças e conflitos entre
os sexos.
III. Temas aplicados:
Parentalidade: evolução dos cuidados parentais; impacto parental no desenvolvimento; conflito entre pais e
filhos. Juízo moral, cooperação e o problema do altruísmo. Linguagem e simbolismo: A evolução da linguagem;
a linguagem como instinto.
10.4.1.5. Syllabus:
I. Introductory themes:
Historical notes. Basic concepts: selection and adaptation; genetics and epigenetics. General and basic
assumptions. Epistemological notes: Horizontal and vertical integration within the scope of Psychology and
Social and Human Sciences. Other introductory considerations.
II. General Themes
Mind, emotion and consciousness. Mental and psychological traits (e.g. memory, perception, language) as
adaptations or adaptive processes. Culture, co-operation and social exchanges; Psychology of mating and sex:
sexual selection; sexual attraction, selection and mating strategies; Differences and conflicts between sexes.
III. Applied Themes
Parenthood: the evolution of parental care; the impact of parents in development; parent-offspring conflict.
Moral judgment, cooperation and the problem of altruism. Language and symbolism: the evolution of language;
Language as an instinct.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo um dos objetivos da unidade curricular a aquisição de conhecimentos no domínio do novo quadro teórico
de referência proposto pela Psicologia Evolucionista, os conteúdos das aulas fornecem o enquadramento
concetual e teórico para a aquisição desses conhecimentos. A promoção da investigação de acordo com o
paradigma evolucionista é atingida pela elaboração e apresentação de um trabalho individual (“paper”) de
revisão bibliográfica.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
As the first goal of this unit is the acquisition of knowledge concerning Evolutionary Psychology’s new
theoretical framework, the syllabus of the lectures give a conceptual and theoretical framework to that
knowledge. Moreover, the preparation and submission of a theoretical written individual assignment (literature
review paper) follows the proposed aim of promotion of research in accordance with the evolutionary paradigm.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas: método expositivo apoiado na apresentação de diapositivos (disponíveis como documentos em formato
PDF); métodos interrogativos; reflexão oral ou escrita a partir da apresentação de materiais audiovisuais.
Avaliação: a aprovação e a classificação final na Unidade Curricular resultará do resultado obtido pela soma de
uma Prova de tipo A e uma Prova de tipo C.
1) Prova de tipo A: exame escrito presencial, abarcando toda a matéria leccionada, correspondendo a 50% da
classificação final;
2) Prova de tipo C: trabalho individual teórico de revisão bibliográfica, correspondente a 50% da classificação
final.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures: expository method supported by handouts (“Power Point” slides, available as PDF documents);
interrogative methods; oral or written reflection based on the presentation of audio-visual materials.
Evaluation: Type A examination + Type C examination
1) Type A examination: written exam, that corresponds to 50% of the final classification.
2) Type C examination: a theoretical written individual assignment (literature review paper), that corresponds to
50% of the final classification.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A adoção de uma metodologia essencialmente expositiva prende-se com a natureza essencialmente teórica
das matérias lecionadas e, nessa medida, com os objetivos propostos para estas aulas, os quais consistem
essencialmente na transmissão de um enquadramento concetual relativo às questões substantivas estudadas
na perspectiva evolucionista. A avaliação através de provas escritas permite estimar de uma forma eficaz
estes conhecimentos.
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10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The adoption of the expositive method in lectures is concerned with the exclusive theoretical nature of the
selected contents. The performance assessed through a final exam follows the logic of the method used in
lectures for the transmission of knowledge. The students’ evaluation is made by means of a written exam that
allows the effective appraisal of the students’ knowledge.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Evolutionary Psychology; Evolution and Human Behavior; Current Anthropology
Barkow, J.H.; Cosmides, L. & Tooby, J., Eds. (1995) The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the
Generation of Culture. Oxford et al.: Oxford University Press.
Buss, D. (2004) Evolutionary Psychology. The New Science of Mind. Boston et al.: Pearson.
Crawford, C. & Krebs, D., Eds. (2008). Foundations of evolutionary psychology. New York: Lawrence Erlbaum
Associates
Dunbar, R. & Barrett, L., Eds. (2007). The Oxford Handbook of Evolutionary Psychology. Oxford et al.: Oxford
University Press.
Jones, S.; Martin, R. D.; & Pilbeam, D. R. (Eds). (1994). The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution.
Cambridge: Cambridge University Press.
Lewin, R. & Foley, R. A. (2004). Principles of human evolutiom (2nd ed.). Malden, MA: Blackwell.
Rossano, M.J. (2003). Evolutionary Psychology: the science of human behavior and evolution. Hoboken, N.J.:
Wiley.

Mapa XIV - 3º OP- Questões Especiais de Psicologia do Desenvolvimento
10.4.1.1. Unidade curricular:
3º OP- Questões Especiais de Psicologia do Desenvolvimento
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
MARIA TERESA MESQUITA CARVALHO SOUSA MACHADO
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Alicerçando-se nos fundamentos básicos de Psicologia do Desenvolvimento (cf. disciplinas básicas de
Psicologia do Desenvolvimento), esta unidade curricular visa estimular os alunos a adoptarem uma perspetiva
e abordagem do desenvolvimento integrada e complexa: simultaneamente desenvolvimental, sistémica e
ecológica. Pretende-se que reconheçam a necessidade de conciliar (no estudo do desenvolvimento) variáveis
do sujeito, do contexto ambiental, histórico-social e da família (enquanto mediadora).
Resultados de aprendizagem
Saber analisar, integrar e atualizar questões contemporâneas relativas ao desenvolvimento ao longo da vida;
reconhecendo particularmente a necessidade de integração de diferentes abordagens e de conceitos de
diversos domínios do desenvolvimento humano e saber recorrer a diferentes quadros teóricos de análise.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Grounded on the fundamental concepts of developmental psychology (cf. basic curricular units) this unit aims to
encourage students to adopt an integrated and dynamic complex approach of human development. It is intended
that they are able to recognize the need to conciliate (in developmental investigation) variables of the individual,
the environment, as well as of the social, historical and familiar context.
Learning outcomes
To know how to analyze, integrate and update contemporary issues in the domain of developmental psychology;
particularly, to be able to recognize the need to conciliate data from different approaches and concepts from
various domains of human development. Learn how to use different theoretical analysis frameworks.
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10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Questão1 – Integração de conceitos fundamentais em psicologia do desenvolvimento: continuidades,
transições, pontos de viragem ao longo da vida (discussão crítica – M. Rutter).
Questão 2 – Verdadeiros e falsos debates em psicologia do desenvolvimento: inato / adquirido: a) modelo de
Shonkoff; b) temperamento; c) intervenção precoce); d) O cognitivo e o psicossocial (e.g. “teoria da mente”).
Questão 3 - Vinculação & desenvolvimento: a) Os "modelos operantes internos" versus infirmações do meio; b)
Moderadores da relação (e.g. risco ambiental); c) Vinculação nos anos escolares.
Questão 4. – Desenvolvimento operatório & “outras aquisições” cognitivas no período escolar.
Questão 5. – Desenvolvimento cognitivo e psicossocial na adolescência; a) operatório formal e desempenhos
sociais (e.g. raciocínio complexo como factor de proteção).
Questão 6 –Identidade: meio-adolescência: modelos socioculturais contemporâneos (Berzonsky) & variáveis
familiares – influências recíprocas.
10.4.1.5. Syllabus:
Question 1. Fundamental concepts in developmental psychology: Continuities, transitions and turning points (cf.
M. Rutter).
Question 2. True and false debates in developmental psychology: nature/nurture; a) Shonkoff model; b)
Temperament; c) early intervention programs; d) cognitive/emotional development ("theory of the mind").
Question 3. Attachment & development: a) "internal working models” versus environmental confrontations; b)
moderator factors of the quality of relationships (e.g. "social adversity"); Attachment in middle-childhood.
Question 4. Operational development & "other" cognitive acquisitions during the school years.
Question 5. Cognitive and psychosocial development through adolescence – a) formal reasoning as protective
variable.
Question 6. Identity: mid-adolescence: sociocultural approaches (Berzonsky) & familiar variables – reciprocal
socialization.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A uc inicia-se com caracterização crítica do paradigma contemporâneo da psicologia do desenvolvimento
(objectivos, métodos e problemas). Segue-se a análise dos tópicos eleitos para cada ano:
cada tópico (cf. Questões in conteúdos programáticos) é introduzido pela Docente, com uma apresentação
teórica sintética que atualiza a definição, operacionalização e avaliação dos conceitos inerentes (. Esta
exposição apresenta os autores fundamentais que fazem análise desenvolvimental relativa a cada
conceito/tópico e modelos teóricos respetivos. Num segundo momento os alunos apresentam a síntese crítica
que fizeram (em grupo) a partir das investigações/textos que escolheram – estes textos são escolhidos pelos
alunos (sob aprovação da Docente), ou são facultados pela Docente na 1ª aula. A discussão pública de tópicos
diversos e atuais, suscita o empenhamento dos alunos no processo de aprendizagem.A apresentação permite
ainda treinar as competências de síntese/clareza/comunicação.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The main goals of this curricular unit – organized in “global questions” – consists in to analyzing the implications
of the developmental tasks in behavior, in several settings or implications on evaluation/interpretation of
“behavior problems” in children and adolescents. Specific topics – based in contemporary researches – are
analyzed.
In each academic year, relevant topics are chose according to the challenges posed to developmental process:
(e.g.) a) Effect of social instability and poverty on children’s development; b) importance of early experiences in
development: the case of Early Intervention in childhood environmental risk; c) the transition to “new” education
cycles: demands imposed.
It is intended that:
Students make connections between fundamental theoretical concepts in developmental psychology (epistemic
level) and the development of the individual (psychological level); As well as they take consider socio-contextual
variables in development.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Conjuga-se a metodologia expositiva – em cada tópico a Docente faz uma síntese introdutória dos conceitos e
modelos teóricos respetivos – com a exposição, pelos alunos, de resultados de investigações contemporâneas
sobre esse tópico (diferentes grupos tratam tópicos particulares e deverão fundamentar a sua concretização
com uma investigação/texto científico relevante e atual).
Avaliação: 50% (P) + 50% (T)
A parte T. consta de exame escrito (conforme combinado na 1ª aula) + resposta a uma questão que incide na
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conjugação das teses de dois autores contemporâneos, escolhidos em cada ano letivo, a partir de dois textos) ;
a componente P consta da apresentação (na aula) do tema seleccionado pelo grupo e do relatório escrito sobre
o mesmo.
Ou: Exame final
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology combines lectures presented by the Professor, and a presentation by students (aiming to
show the relevance of one contemporary research on a chosen topic (different groups will do different themes
presentations).
Evaluation: 50% (P) + 50% (T)
The theoretical evaluation process includes a written exam + a written work in class (based on an integration of
theoretical approach of two authors, expressed in two texts). The practical evaluation process includes a class
presentation of a theme (selected by the students) and the corresponding written report.
(Option). Final examination
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular inicia-se com caracterização crítica do paradigma contemporâneo da psicologia do
desenvolvimento (objectivos, métodos e problemas). Segue-se a análise dos tópicos eleitos para cada ano:
cada tópico (cf. Questões in conteúdos programáticos) é introduzido pela Docente, com uma apresentação
teórica sintética que atualiza a definição, operacionalização e avaliação dos conceitos inerentes (cf. tópicos
particulares em cada ano lectivo – tópicos relativos a tarefas de desenvolvimento). Esta exposição apresenta
os autores fundamentais que fazem análise desenvolvimental relativa a cada conceito/tópico e modelos
teóricos respetivos. Num segundo momento os alunos apresentam a síntese crítica que fizeram (em grupo) a
partir das investigações/textos que escolheram (consoante os temas a tratar) – estes textos são escolhidos
pelos alunos (sob aprovação da Docente), ou são facultados pela Docente na 1ª aula. A discussão pública de
tópicos diversos e atuais revela-se muito interessante e participativa, suscitando o empenhamento dos alunos
no processo de aprendizagem. A apresentação permite ainda treinar as competências de
síntese/clareza/comunicação.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit begins with the characterization of some critical issues of the contemporary paradigm of
developmental psychology (objectives, methods and problems). After that presentation, there is the analysis of
each topic (see Questions, in syllabus): updating the definition, operationalization and evaluation of specific
developmental tasks. This presentation updates the main developmental authors essential to the approach to
each concept/topic. In a second moment, students present a critical synthesis (based in a group work) from
research/texts chosen (depending on the topics addresses) –texts are provided by the Professor. Public
discussion of various topics is very interesting and participative, promoting the involvement of students in the
learning process. These public presentations allow skill training of synthesis/communication
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Cassidy; J & P. Shaver, P. (Eds.) (2008). Handbook of attachment. Theory, research, and clinical applications.
N.Y.: Guilford Press.
Goldstein, S., & Brooks, R. S. (Eds.), (2006). Handbook of resilience in children. N. Y.: Springer.
Goswami, U. (Ed.), (2011). The Wiley-Blackwell handbook of childhood cognitive development, Wiley_Blackwell.
Killen, M., & Coplan, R. J. (Eds.), (2011). Social development in childhood & adolescence. Malden: WileyBlackwell.
Kroger, J. (2007). Identity development. Adolescence through adulthood. 2th ed.,Thousand Oaks: SAGE.
Machado, T. S. (2007). Padrões de vinculação aos pais em adolescentes e jovens adultos e adaptação à
Universidade: Revista Portuguesa de Pedagogia, 42 (3), 5-28.
McCartney, K. & Phillips, D. (Eds.), (2008). Blackwell handbook of early childhood development, M.A: Blackwell
Publi

Mapa XIV - 3º OP- Temas de Desenvolvimento de Carreira do Adulto
10.4.1.1. Unidade curricular:
3º OP- Temas de Desenvolvimento de Carreira do Adulto
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Maria São João Brêda
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Identificar e definir paradigmas e métodos no estudo da conduta vocacional e da carreira
2.Relacionar conceitos teóricos e operacionais com objectivos e resultados de investigação e de intervenção.
3. Fazer a recensão crítica de textos didáticos sobre diferentes temas (respeitantes a diferentes metáforas de
careira) e comunicar e discutir oralmente e por escrito a relação entre os conceitos e resultados de
investigação.
3. Transferir conhecimentos e aplicar grelhas teóricas na análise e discussão de casos ou de situações
práticas.
4.Exercitar competências de pesquisa bibliográfica, designadamente, levantamento de investigação corrente
subordinada a problemas e temas específicos, e sua revisão e recensão.
5. Oportunidade (opcional) de treino de competência de investigação empírica, através de tarefas circunscritas
de recolha, tratamento e análise de dados e interpretação de resultados, se o aluno aderir a um estudo piloto.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1.Identify theoretical perspectives on the definition of and methods of psychology and other social sciences
applied to the study of vocational behavior and career
2. Define and relate theoretical concepts and operational constructs in work / career domain, within a given
perspective, with goals and results of research and intervention.
3. Ability to exercise active and critical review and knowledge appraisal obtained from didactic texts on topics
relating to different metaphors of career, and to communicate orally and in writing the current knowledge
encompassed under the main conceptual categories
4. Developing Skills for literature search and survey, in particular, analyzing current research on specific topics,
and review and discuss methods and findings on the subject.
5. Opportunity to develop skills in empirical research through circumscribed tasks of data collection, data
analysis, processing, and discussion, if students adhere to a pilot study.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1Abord. histórica e sociopsicológica
2Perspetivas integrativas no estudo da Carreira: sistémica, do desenvolvimento em contexto; da complexidade
e processos caóticos.
3Referentes múltiplos da carreira, organizados por metáforas (Inkson, 2007) e relação com teorias explicativas.
A Carreira como: Ajustamento Pessoa-Meio; Ciclos (fases e processos de desenvolvimento); Herança
(influências do género, etnicidade, classe); Papéis (transições, identidade, inovação no papel; conflitos de
papeis); Ação (sucesso subjetivo; teorias sociocognitiva e da construção da carreira); Viagens (tipos de
percursos e fronteiras, influência contextual; tipologias de carreiras); Relações (comunidades e redes sociais);
Estórias (narrativa biográfica; retóricas e apresentação pública; gestão de impressões); Recursos (gestão de
recursos humanos e gestão pessoal).
4As carreiras Sem fronteiras e Proteica
5Modelos para desenvolvimento da carreira: Gestão (Greenhaus & Callahan, 2010) e Criatividade
(CareerCraft).
10.4.1.5. Syllabus:
Historical and sociopsychological views on the career concept.
2. Integrative Perspectives on the study of career: Systems view; Dev in Context; complexity and chaotic
processes; Learning.
3 .Underst career (and career theories) through different metaphors (Inkson, 2007): a. Person-Environment Fit;
b. Cycles and developmental processes in the lifespan; c. Inheritance or structural influences by gender,
ethnicity, and class;
d. Roles: role expectations, transitions, innovation, conflict.
e. Action: subjective success orientations; sociopsychological and career construction theories.
f. Journeys: types of career moves and frontiers, contextual forces, typologies of careers
g. Relations: networks and communities
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h. Story: narrative and biography; public stories; rhetoric; impression management.
i. Resources: human resources management and self management.
4.Borderless and Protean Careers
5. Career development: Management (Callahan & Greenhaus, 2010); Creativity (CareerCraft)
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objetivos incluem a familiarização com o espectro de perspetivas e problemáticas no estudo das carreiras e
na compreensão do comportamento e desenvolvimento vocacional do adulto, sendo ênfase é posta na relação
com o contexto do mundo do trabalho atual e na formação de percursos profissionais diversamente orientados.
Este objetivo pressupõe a construção de uma compreensão ampla, que sustente o aprofundamento teóricoconceptual futuro e a aquisição de ferramentas específicas de investigação e de intervenção em subsequentes
ciclos de estudos.
Um segundo objetivo da unidade curricular diz respeito à diferenciação e especificação de algumas questões e
tópicos de investigação, escolhidos pelos alunos, e sensibilização para questões de design e de métodos de
investigação. Este objetivo é prosseguido através do trabalho autónomo de pesquisa e de revisão e recensão
de um pequeno número de artigos ou trabalhos de investigação relacionados entre si, dentro de um tópico.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Given the fact that the objectives include broad and integrated knowledge of the spectrum of perspectives and
issues in the study of career, that is to say, the various realities and dynamics underlying changes in
occupational roles and in non occupational roles in the lifespan, and general understanding of adult vocational
behavior and development, it is consistent to address the evolution of career in its relation to social context, its
study under different social sciences and particularly in psychology, under the current programs of study.
A second objective of the unit concerns the differentiation and specification of some issues and research
topics, chosen by students, for developing an awareness of research design and methods issues. This goal is
pursued through the work of independent search and review of a small number of research papers related to
each other within a topic.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação expositiva
2. Discussão de textos .
3. Análise e discussão de casos e exercícios aplicados.
4.Participação (opcional) num estudo-piloto, mediante tarefas circunscritas de análise de dados e tratamentos
estatísticos apropriados às hipóteses e interpretação dos resultados.
A avaliação na modalidade periódica teve componentes em grupo e um individual:
a) um trabalho de síntese por escrito (6/20 valores), um relatório de resolução de problemas (tarefa de análise
de um caso e dinamização / realização de um exercício) (4/20 valores), e discussão oral (2/20 valores),
realizados em grupo
b) o trabalho individual assumiu uma de três alternativas: ou trabalho de síntese (revisão de literatura e
recensão de artigos de investigação), ou Projeto (elaboração de um guia de educação de carreiras), ou relatório
de investigação (participação num estudo piloto) (8/20 valores).
A avaliação na modalidade final consistiu num exame.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Oral presentation
2.Text discussion
3. Analysis and discussion of case studies and of applied exercises
4 .Participation (optional) in a pilot study through circumscribed tasks of data analysis and statistical treatments
appropriate to the goals and hypotheses.
Periodic evaluation includes several components accomplished in group and individually:
Group: a synthesis report written assignment (6 / 20), a problem solving report (analysis of a case and doing a
specific exercise) (4 / 20), and oral discussion of a synthesis assignment in group (review) (2 / 20).
For the Individual assignment there are three alternative tasks: synthesis work (literature review of research
papers), project work (organization of a learning resource for career education), or a research report of defined
tasks in a pilot study (8 / 20).
Final evaluation consists of a written exam.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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Visa-se a aprendizagem de conhecimento vasto neste domínio, com vista a preparar os estudantes para a
mudança de ciclo de estudos, estimulando a organização flexível de conhecimento, a transferência de
conhecimentos, a crescente autonomia na aprendizagem, e a iniciação à investigação, nesta área de
conhecimento.
Os métodos de ensino foram concebidos de modo a fornecer a informação, promover a ligação a conceitos
previamente adquiridos, e ativar a organização e diferenciação de novos conceitos, através da tarefas de
seleção de informação, de organização e comunicação, e aplicação a novas situações e problemas. O trabalho
de recensão centrado nas “metáforas de carreira” propiciou simultaneamente a estrutura de assimilação de
informação e a necessidade de ativar conceitos e formar relações flexíveis.
A utilização de casos práticos e de exercícios de educação de carreiras serviu também esse propósito de
transferência de conhecimento e de capacidade de abstração e reflexão.
Do mesmo modo, se justifica a opção seguida de articular o trabalho com textos de divulgação académicos, e
com relatórios / artigos de investigação, em tarefas que implicam a identificação de tópicos e problemas de
investigação, pesquisa de artigos, e identificação de aspetos de desenho e do método no tratamento de um
dado tema.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The aim is to organize a broader learning in this domain, in preparation for upcoming study cycles (master
degree), encouraging a flexible organization of knowledge, knowledge transfer, the increasing autonomy in
learning, and initiation to research in this field.
The teaching methods are designed to provide information, promote connection to previous knowledge, and
enable the organization and differentiation of new concepts through the tasks of selecting information,
organizing and communicating, and being able to apply this knowledge to new situations and problems. The
revision work focuses on "career metaphors" provides both the structure for the assimilation of information
and the need to activate and to form concepts and contingent relations.
The use of case studies and exercises of career education also serves the purpose of knowledge transfer and
training of thinking skills.
Likewise, it is a coherent strategy to induce the students to work not only with academic texts /manuals, but
progressively to work with reports / research papers, with given tasks, that involve the identification of
research problems, in order to search for articles, and identification of aspects of research design and method
in the scientific approach to a given topic
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Inkson, K. (2007). Understanding Careers. The metaphors of working lives. Thousand Oaks, CA: SAGE.
Collin, A & Young, R.A. (2000) (Eds.), The future of career. Cambridge: Cambridge University Press.
Patton, W. and McMahon, M.L. (2006). Career dev and systems theory: Connecting theory and practice 2nd ed.
Rotterdam: Sense Publishers, 2006
Greenhaus, J.H., Callanan, G.A. & Godshalk, V.M. (2010). Career Management (4th ed). Thousand Oaks, CA:
Sage.
Arnold, J. (2006/1997). Managing careers into the 21st century. London: Paul Chapman.
Brown, S.D. & Lent, S.W. (2005). Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work.
Hoboken, NJ.: John Wiley and Sons. (complementar)
Niles, S. G. (Ed.)(2002). Adult career development: Concepts, issues, and practices. Alexandria, VA: The NCD
Association.
Taveira, M.C., Coelho, H., Oliveira, H. & Leonardo, J. (2004) (Eds), Desenvolvimento Vocacional ao Longo da
Vida: fundamentos, princípios e orientações. Coimbra: Almedina.

Mapa XIV - 3º OP- Temas de Desenvolvimento Interpessoal
10.4.1.1. Unidade curricular:
3º OP- Temas de Desenvolvimento Interpessoal
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
MARIA DA LUZ BERNARDES RODRIGUES VALE DIAS
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Analisar e caracterizar o desenvolvimento interpessoal como aspecto específico do desenvolvimento
psicológico;
- Identificar e caracterizar factores e princípios que afectam as relações interpessoais;
- Reconhecer a importância e influência das relações interpessoais no desenvolvimento do indivíduo;
- Identificar a estrutura cognitiva e os níveis de desenvolvimento interpessoal decorrentes do modelo
conceptual estruturalista sobre a compreensão da realidade interpessoal;
- Analisar os efeitos da assimetria e da reciprocidade nas relações interpessoais;
- Relacionar o desenvolvimento interpessoal com as diversas dimensões do desenvolvimento psicológico.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To analyze and characterize the interpersonal development as a specific aspect of psychological development;
- To identify and characterize factors and principles that can affect interpersonal relationships;
- To recognize the importance and influence of interpersonal relationships on the development of individuals;
- To identify the cognitive structure and the levels of interpersonal development according to the structuralist
conceptual model about understanding the interpersonal reality;
- To understand pro-social behaviour and to analyze the effects of asymmetry and reciprocity in interpersonal
relationships;
- To relate interpersonal development to the several dimensions of psychological development.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução - O desenvolvimento interpessoal como aspecto específico do desenvolvimento psicológico.
I – Des das relações interpessoais
1. Factores que afectam a qualidade das relações interpessoais
2. Relações interpessoais e interpretação de princípios gerais do comportamento
3. Tecnologias sociais e relações interpessoais: o paradoxo da internet
4. A teoria do des interpessoal de Sullivan
II – Desenvolvimento sociocognitivo
1.Desenvolvimento da compreensão interpessoal: a Tomada de Perspectiva Social (Selman)
2.Desenvolvimento da organização para a acção interpessoal: as Estratégias de Negociação Interpessoal
(Selman)
III –Desenvolvimento das competências e normas sociais: os comportamentos pró-sociais
IV-Assimetria e reciprocidade nas relações interpessoais
1.As relações adulto-criança
2.A evolução das interacções entre pares
3.Os conflitos interpessoais
V – A relação entre desenvolvimento interpessoal e as diferentes dimensões do desenvolvimento psicológico.
10.4.1.5. Syllabus:
Introduction – Interpersonal development as a specific aspect of psychological development.
Chapter I – Interpersonal relationships
1. Factors that affect the quality of interpersonal relationships
2. Interpersonal relationships and interpretation of general principles of behaviour
3. Social technologies and inter. relationships: The internet paradox
4. Sullivan’s theory
Chapter II – Sociocognitive development
1. Dev of interpersonal understanding: Social Perspective Taking (Selman)
2. Development of the organization to interpersonal action: Interpersonal Negotiation Strategies (Selman)
Chapter III – Development of social competencies and social norms: Pro-social behaviors
Chapter IV – Asymmetry and reciprocity in interpersonal relationships
1. Adult-child relationships
2. The evolution of interaction between partners
3. Interpersonal conflicts
Conclusion – The relationship between interpersonal development and the different dimensions of psychological
development.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
No âmbito desta unidade curricular do 1º ciclo do MIP, pretende-se atingir objectivos que clarifiquem os
conceitos e perspectivas essenciais para a compreensão do desenvolvimento interpessoal, salientando
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também o seu valor heurístico na explicação do comportamento na relação com os outros. Assim, o primeiro
capítulo vai ao encontro dos três primeiros objectivos, cabendo aos capítulos II e III ir de encontro ao 4º e 5º
objectivos delineados. A reflexão suscitada pela conclusão dos conteúdos permite entender o desenvolvimento
interpessoal num contexto integral e complexo de diversas dimensões do desenvolvimento humano.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Regarding this curricular unit of the MIP first cycle it is aimed to achieve objectives that clarify the concepts and
perspectives essential to the understanding of interpersonal development, also emphasizing its heuristic value
in explaining behaviour within relations with others. Thus, the first chapter meets the first three objectives, being
the 4th and 5th goals achieved on Chapters II and III. The reflection triggered by the completion of contents
allows us to understand interpersonal development in a full and complex context of several human development
dimensions.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino
- Método expositivo/argumentativo, com suporte de projecção de material visual;
- Recurso a documentos filmados;
- Trabalhos de grupo com exposição oral;
- Discussão de casos.
- Role-play;
- Exercícios interpessoais.
Avaliação
A avaliação e classificação final resultarão de uma das modalidades seguintes escolhida por cada estudante:
1) Avaliação periódica ou 2) Avaliação final/Exame.
1) Avaliação periódica:
A: Exame (prova de tipo A; 50% da classificação total) + Conjunto de tarefas/trabalhos propostos (pesquisa e
revisão crítica) e avaliados de forma contínua (provas de tipo B; 50% da classificação total).
B: Trabalho individual (prova de tipo B; 50% da classificação total) + Conjunto de tarefas/trabalhos propostos
(pesquisa e revisão crítica) e avaliados de forma contínua (provas de tipo B; 50% da classificação total.
2) Avaliação final/Exame
Exame Final sobre a matéria do programa, incluindo os temas apresentados para trabalhos de grupo

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching
- Lectures, with support of visual aids;
- Filmed resources;
- Group work with oral presentation;
- Role-play;
- Interpersonal exercises.

Assessment
The assessment and final classification result from one of the following methods chosen by each student: 1)
Periodic assessment or 2) Final evaluation / examination
1) Periodic assessment:
A: Exam (Type A exams; 50% of the total score) + Set of tasks proposed (research and literature review)
evaluated continuously (Type B; 50% of the total score).
B: Individual work (Type B; 50% of the total score) + Set of tasks proposed (research and literature review)
evaluated continuously (Type B; 50% of the total score)
2) Final Evaluation / Exam
Final Exam on the program contents, including the topics discussed during group work.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Através do método expositivo/argumentativo é possível esclarecer os conteúdos propostos mas também
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suscitar a reflexão crítica sobre as temáticas, de modo a facilitar a identificação das questões de investigação
actuais na análise do processo de desenvolvimento interpessoal. O recurso a materiais visuais e a documentos
filmados, a realização de trabalhos de grupo (com apresentação/discussão oral na aulas), de exercícios de roleplay e interpessoais e, ainda, a discussão de casos possibilitam a concretização sustentada dos objectivos
delineados. Tais metodologias favorecem também um envolvimento experiencial do aluno na análise do
desenvolvimento interpessoal.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures allow not only to clarify the contents but also to critically address the unit’s main issues, so as to
facilitate the identification of current research questions in the analysis of interpersonal development process.
The use of visual materials and films, along with the development of group work (with presentation/discussion
on classes) role-play and interpersonal exercises, as well as and cases discussion enable the sustained
achievement of the defined goals. These methodologies also encourage student experiential involvement in the
analysis of interpersonal development.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Chen, X., French, D. C. & Schneider, B. H. (Eds) (2006). Peer Relationships in
Cultural Context. New York: Cambridge University Press.
Coimbra, J. L. (1990). Desenvolvimento interpessoal e moral. In B. P. Campos (Coord.), Psicologia do
Desenvolvimento e Educação de Jovens, Vol. II (pp.18-29). Porto: Universidade Aberta.
Fachada, M. O. (2012). Psicologia das Relações Interpessoais (2ª ed.), Vol. 1. Lisboa: Silabo.
Martin J., Sokol, B. W. & Elfers ,T. (2008). Taking and Coordinating Perspectives: From Prereflective Interactivity,
through Reflective Intersubjectivity, to Metareflective Sociality. Human Development , 51, 294-317.
Taborda Simões, M. C., Vale Dias, M. L. & Formosinho, M. D. (2006). Estratégias de resolução de conflitos
interpessoais: Alguns dados empíricos. In M. C. Taborda Simões, M. T. Sousa Machado, M. L. Vale Dias & L. I.
Nobre Lima (Eds.), Psicologia do Desenvolvimento: Temas de investigação (pp. 77-93). Coimbra: Almedina.

Mapa XIV - 4º PsiOrgTrab - Estruturas e Processos Organizacionais: Modelos Conceptuais, Avaliação e Diagnóstico
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º PsiOrgTrab - Estruturas e Processos Organizacionais: Modelos Conceptuais, Avaliação e Diagnóstico
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carla Maria Santos de Carvalho
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
--10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da Unidade Curricular, os estudantes devem ser capazes de:
- Identificar os componentes básicos da estrutura organizacional, descrever o impacto dos seus principais
determinantes e identificar as configurações organizacionais propostas por Mintzberg.
- Explicar a génese e o desenvolvimento dos grupos; indicar tipos e funções dos grupos nas organizações;
identificar as principais linhas de investigação relativas à eficácia grupal;
- Discutir as abordagens à liderança;
- Definir conflito e tipos de conflito, reconhecer as suas etapas enquanto processo e identificar estratégias de
abordagem aos conflitos;
- Reconhecer alguns instrumentos de medida dos processos organizacionais.
Resultados de aprendizagem
Competências de análise e de intervenção no domínio do Comportamento Organizacional, nomeadamente no
que diz respeito a aspectos relacionados com a Estrutura Organizacional e com alguns processos
organizacionais (trabalho em grupo/equipa; liderança; conflito).
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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In the end of the Curricular Unit, students should be able to:
- Identify the basic components of an organizational structure, describe the impact of its main determinants and
identify the organizational configurations proposed by Mintzberg.
- Explain the origin and development of groups, indicate types and functions of groups within organizations,
identify the main lines of research on group effectiveness;
- Discuss approaches to leadership;
- Define conflict and types of conflict, recognize its stages as a process and identify strategies to address
conflicts;
- Recognize some instruments for measuring organizational processes.
Learning Outcomes
Skills for analysis and ntervention in the field of Organizational Behavior, especially regarding issues related to
the Organizational Structure and some organizational processes (group/team work, leadership, conflict).
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Estrutura e Configurações Organizacionais
- Componentes básicos, principais determinantes da estrutura organizacional;
- Configurações organizacionais de Mintzberg
2. Processos Organizacionais
2.1. Grupos nas Organizações
- O grupo como sistema, suas forças impulsoras de base e seus subsistemas fundadores;
- Tipos e funções dos grupos nas organizações;
- Desenvolvimento, eficácia e liderança nos grupos/equipas de trabalho
2.2. Poder e Conflito
- Conflito e gestão de conflitos: tipos de conflito; conflito como processo; estratégias de abordagem aos
conflitos;
2.3. Liderança
- Abordagens da liderança: a perspectiva dos traços e as abordagens centradas nos estilos de liderança, as
abordagens situacionais e contingenciais, os modelos da liderança carismática e da liderança
transformacional.
10.4.1.5. Syllabus:
1. Structure and Organizational Settings
- Basic components, the main determinants of an organizational structure;
- Mintzberg’s organizational settings
2. Organizational Processes
2.1. Groups in Organizations
- The group as a system, its basic driving forces and its founding subsystems;
- Types and functions of groups in organizations;
- Development, effectiveness and leadership in group/team work;
2.2. Power and Conflict
- Conflict and conflict management: types of conflict, conflict as a process, strategies to address conflicts;
2.3. Leadership
- Approaches to leadership: the ‘features’ perspective and approaches based on leadership styles, context and
contingency approaches, models of charismatic leadership and transformational leadership.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tendo em consideração os objectivos definidos para esta uc, os quais visam desenvolver, sobretudo, comp.de
análise e de reflexão sobre tópicos centrais no domínio das organizações, concebidas como estruturas
envolvendo processos que as dinamizam e lhes conferem sentido, considera-se essencial abordar, para além
de aspectos estruturais,com ênfase no modelo proposto por Mintzberg, alguns dos tópicos mais relevantes
para a intervenção e para a investigação no domínio dos processos organizacionais.Assim, serão trabalhados
com os estudantes os quadros teóricos de referência nos domínios do trabalho em grupo/equipa, dos conflitos
e sua gestão e, também, da liderança. O facto de a uc integrar o elenco de uma Área de Esp. em que a vertente
de intervenção deve, igualmente, ser enfatizada e articulada com os quadros conceptuais que lhes subjazem,
nos conteúdos a abordar ter-se-ão sempre em conta métodos, técnicas e instrumentos capazes de possibilitar
aos estudantes o desenv. de comp. de acção.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the goals set for this curricular unit, which aim to develop, essentially, analysis and reflection skills
on central topics in the field of organizations that are perceived as structures with dynamic processes providing
them meaning, it is essential to address, in addition to structural aspects, with emphasis on the model proposed
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by Mintzberg, some of the most relevant topics for intervention and research in the field of organizational
processes. Thus, together with students there will be a focus on the theoretical frameworks in the areas of
team/group work, team conflicts and their management, as well as in leadership. The fact that this curricular
unit is part of an Area of Specialty in which the intervention aspect must also be emphasized and articulated
with the conceptual frameworks underlying them, when addressing the contents, it will always be taken into
account the methods, techniques and tools that enable students to develop action skills.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia de ensino:
Exposições. Debates. Actividades individuais e em grupo (e.g., estudo de casos, análise/discussão de textos,
simulações, exercícios com base em questionários…).
Avaliação:
Componente Grupal (50%): Elaboração de Trabalho + Realização e apresentação de Poster.
Componente Individual (50%): Exame.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching
Lectures. Debates. Individual and group activities (e.g, case studies, analysis / discussion of texts, simulations,
exercises based on questionnaires).
Assessment Method
Group Component: (50%) Development of Written Work + Development and oral presentation of a Poster.
Individual Component(50%): Exam
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Para actuar enquanto profissionais, é fundamental que os alunos possam aprofundar os conhecimentos
construindo saberes progressivamente mais específicos que os orientem para práticas solidamente fundadas
em teorias e modelos consistentes e empiricamente testados. Com base numa concepção “scientistpractitioner” as metodologias de ensino adoptadas nesta Unidade Curricular permitem (e visam) articular os
níveis “saber”, “saber-ser” e “saber-fazer”. Desta forma, o recurso, sobretudo, a metodologias activas,
articulando momentos de intensa actividade de problematização e partilha em pequeno grupo com períodos de
reflexão e síntese conceptual mais individualizada, possibilitam o desenvolvimento de competências de
intervenção e de investigação que permitirão compreender e transformar as diferentes situações com que os
estudantes (futuros profissionais) se depararão.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to act as professionals, it is crucial that students can deepen their knowledge building a progressively
more specific understanding that can guide them to practices solidly grounded in theories and in consistent and
empirically tested models. Based on a design "scientist-practitioner" the teaching methodologies adopted in this
Curricular Unit allow (and aim) to articulate levels of behaviour, knowledge and practice. Thus, the resources,
especially the active methodologies, combining moments of active questioning and sharing in small groups with
periods of individual reflection and conceptual synthesis, facilitate the development of intervention and research
skills that will enable students to understand and transform different situations which students (future
professionals) will face.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Lourenço, P. & Dimas, I. (2011). O Grupo revisitado: considerações em torno da dinâmica e dos processos
grupais. In A. D. Gomes (Coord.), Psicologia das Organizações, do Trabalho e dos Recursos Humanos (pp. 133199). Coimbra, Imprensa da Universidade.
Mintzberg, H. (1983). Structure in fives: Designing Effective Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Salas, E., Stagl, K., Burke, C. & Goodwin, G. (2007). Fostering team effectiveness in organizations: Toward an
integrative theoretical framework. Nebraska Symposium on Motivation, 52, 185-243.
Thomas, K. (1992). Conflict and Negotiation Processes in Organizations. In M. Dunnette (Ed.) Handbook of
Industrial and Organizational Psychology, vol.3, (pp. 651-17). Palo Alto: Consulting Psychologists Press.
Yukl, G. & Van Fleet, D. (1992). Theory and Research on Leadership in organizations, In Dunnette M & Hough, L.
(eds), Handbook of Ind. and Org. Psychology, Vol 3, Palo Alto: Consulting Psychologists Press.
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10.4.1.1. Unidade curricular:
4.º PsiOrgTrab - Avaliação Psicológica em Gestão de Recursos Humanos
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Teresa Manuela Marques Santos Dias Rebelo
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final desta unidade curricular os estudantes deverão:
- Conhecer e reconhecer a especificidade da intervenção do psicólogo do trabalho e das organizações na
Gestão de Recursos Humanos;
- Ter desenvolvido capacidades de análise e de intervenção psicológica no domínio da Gestão de Recursos
Humanos;
- Conhecer e saber utilizar técnicas e instrumentos de Gestão de Recursos Humanos;
- Ter desenvolvido um conjunto de competências nucleares para a realização do estágio e para o exercício das
funções de psicólogo nas organizações
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of this curricular unit, students should be able to:
- Know and recognise the specificity of the intervention of the psychologist of work and organizations within
Human Resources Management;
- Have competences of analytical and psychological intervention in the field of Human Resource Management;
- Know how to use techniques and tools of Human Resource Management;
- Have a set of essential competencies to carry out the internship and to fulfil the duties of a psychologist in
organizations.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Métodos e Técnicas de Gestão de Recursos Humanos
1.1. Os processos de Análise de Funções e de Avaliação de Funções.
1.2. Recrutamento, Seleção, Acolhimento e Integração de pessoas.
1.3. Avaliação de Desempenho.
2. Tendências recentes/desafios atuais em Gestão de Recursos Humanos
10.4.1.5. Syllabus:
Methods and Techniques of Human Resource Management
1.1. Job analysis and job evaluation
1.2. Recruitment & Selection and socialization of new workers.
1.3. Performance Appraisal
2. Recent trends in Human Resource Management
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos do tópico 1 visam proporcionar quadros teóricos de referência, bem como os fundamentos
metodológicos para o diagnóstico e a intervenção no domínio das áreas de Gestão de Recursos Humanos
cobertas pelo programa, tendo em vista cimentar competências requeridas no estágio e na atividade
profissional futura. O tópico 2 do programa visa desenvolver conhecimentos e a reflexão dos estudantes sobre
desafios recentes à Gestão de Recursos Humanos (ex: work-life balance, gestão de expatriados, diversidade
no local de trabalho, organizações em rede, etc.) com o objetivo de facilitar a sua entrada no mundo de trabalho
atual.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents of topic 1 are designed to provide theoretical frameworks as well as methodological foundations
for the diagnosis and intervention in the areas of Human Resource Management covered by the program,
considering the reinforcement of skills required for the traineeship for their future professional activity. The
second topic of the program aims to develop students' knowledge and reflection on recent challenges to the
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Human Resources Management (ex.: work-life balance, expatriates management, diversity in the workplace,
network organizations, etc.) in order to facilitate the current entrance on the world of work.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Trabalhos sobre textos; debates; análise de casos; exercícios práticos; trabalhos de grupo; simulações.
Avaliação
Portefolio de actividades composto por cinco exercícios inter-aulas o trabalho de grupo apresentado na aula e
um trabalho individual final
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Assignments based on texts; debates; case studies, practical exercises, group assignments, role-playing.
Assessment:
Portfolio of activities composed by five exercises (30%) group work presented in class (30%) and a final
individual work (40%)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O recurso a metodologias centradas no desenvolvimento de competências de acção e que, simultaneamente,
apelam à reflexão crítica e à análise partilhada da vivência proporcionada pelos trabalhos/exercícios, realizados
através de grelhas conceptuais sólidas, visa potenciar a capacidade dos estudantes para adotarem uma
atitude de “cientista-prático”, tão requerida no mundo profissional em que hoje vivemos.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of methodologies focused on developing action skills, that simultaneously call for a shared critical
reflection and analysis provided by the experience of work/exercises, carried out through conceptually solid
charts, aims to enhance the ability of students to adopt a "practical scientist" attitude, strongly requested in the
professional world that we live in today.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Ariza-Montes, J., Morales Gutierrez, A. C., & Morales Fernandez, E. (2004). Dirección y administración integrada
de personas: Fundamentos, processos e técnicas en práctica. Madrid: McGraw-Hill.
Bach, S. (Ed.) (2005). Managing human resources. Oxford: Blackwell.
Beardwell, I., Holden, L., & Claydon, T. (2004). Human resource management: A contemporary approach (4th ed).
Harlow, En.: Prentice Hall.
Noe, R., Hollenbeck,J., Gerhart,B., & Wright, P.(2004) Fundamentals of human resource management. Boston:
McGraw-Hill.
Rodrigues, N. & Rebelo, T. (2011), Da Exactidão das Medidas à Eficácia do Processo de Seleção. In A. D. Gomes
(Ed.), Psicologia das Organizações, do Trabalho e dos Recursos Humanos (pp. 481-525). Coimbra, Imprensa da
Universidade de Coimbra.

Mapa XIV - 4.º PsiOrgTrab - Psicologia das Organizações e Comportamento Organizacional: Perspectivas Teóricas
10.4.1.1. Unidade curricular:
4.º PsiOrgTrab - Psicologia das Organizações e Comportamento Organizacional: Perspectivas Teóricas
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Adelino Duarte Gomes
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
---10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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O objectivo fundamental desta unidade curricular é conhecer as etapas fundamentais da evolução do
pensamento organizacional e desenvolver capacidades de análise do comportamento organizacional.
No final desta unidade curricular os estudantes deverão ser capazes de compreender e analisar criticamente: a
relevância do papel que as diferentes teorias da organização desempenham na explicitação e compreensão do
seu comportamento; o contexto de emergência das teorias da organização; as teorias de referência e os
autores consagrados no seio da literatura da especialidade; o aparecimento de novas formas de organização,
suas especificidades e implicações; as novas tendências e perspectivas no âmbito do comportamento
organizacional.

Resultados de aprendizagem
Competências de análise em relação à literatura organizacional.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives of the curricular unit and competencies
The main goal of this curricular unit is to understand the basic stages of the evolution of organizational thinking
and to develop analysis skills of organizational behavior.
At the end of this curricular unit students should be able to understand and critically analyze: the relevance of
the role played by the different organization theories in explaining and understanding their behavior; the
emergence of organization theories; theories of reference and the authors recognized within the literature of the
specialty; the emergence of new forms of organization, its characteristics and implications; new trends and
perspectives in the context of organizational behavior.
Learning Outcomes
Analytical skills regarding organizational literature.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Psicologia das Organizações: breve síntese histórica; perspectivas, paradigmas e metáforas fundadoras.
O papel das teorias na análise das organizações.
Antecedentes e principais influências na teoria das Organizações.
As Abordagens clássicas da Organização.
A Organização Científica do Trabalho.
O Modelo Burocrático.
A Escola das Relações Humanas.
A Abordagem Sistémica das Organizações e o Modelo Sociotécnico.
A Perspectiva cultural das Organizações.
A Abordagem Política das Organizações.
Tendências e Perspectivas futuras em Comportamento Organizacional
10.4.1.5. Syllabus:
Organizational Psychology: a brief historical overview; founder perspectives, paradigms and metaphors
The role of theories in organizational analysis.
Background and main influences on the theory of organizations.
The classical approaches of the Organization.
The Scientific Organization of Labour.
The Bureaucratic Model.
The School of Human Relations.
The Systemic Approach of Organizations and the Sociotechnical Model.
The Cultural perspective of Organizations.
The Political Approach of Organizations.
Trends and Future Perspectives in Organizational Behaviour
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tendo em conta os objectivos enunciados para esta Unidade Curricular, a literatura da especialidade é
apresentada em aula e a sua análise crítica estimulada.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the goals set for this curricular unit, the specialty literature is presented in class and its critical
analysis is encouraged.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

441/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

Aulas expositivas, discussões em grupo, revisão da literatura científica, elaboração de trabalhos sobre tópicos
específicos indicados pelo docente.
Método de Avaliação
A avaliação tem uma componente contínua e uma final.
Realização de um trabalho de grupo (50%).
Realização de um exame (50%).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, group discussions, literature review, preparation of papers on specific topics indicated by the teacher.
Assessment Method
The assessment includes a continuous and a final component.
Development of a group work (50%).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A presente Unidade Curricular promove a reflexão crítica e incentiva a articulação de conceitos e perspectivas
teóricas. Assim, todas as aulas e trabalhos propostos visam proporcionar quadros teóricos de referência que
permitam o conhecimento da literatura da especialidade e que facilitem a reflexão e a análise crítica.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit promotes critical thinking and encourages the articulation of concepts and theoretical
perspectives. Thus, all classes and works proposed are designed to provide theoretical frameworks that allow
students understanding of specialty literature and to facilitate reflection and critical analysis.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Aamodt,M. G.(2009).Industrial/Organizational Psychology:An Applied Approach (6th ed.).Belmont,
CA:Wadsworth/Thomson Learning
Bowditch, J. L., & Buono, A. F.(2007).A Primer on Organizational Behavior (7th ed.).New York:Wiley
Furnham, A. (2005).The Psychology of Behaviour at Work. Hove East Sussex,Psychology Press
Gomes,A. D. (2000).Cultura organizacional:Comunicação e identidade.Quarteto Editora
Gomes,A. D.(Coord.) (2011).Psicologia das Organizações, do Trabalho e dos Recursos Humanos. Coimbra, IUC
Hatch, M. J. & Cunliffe, A. L.(2006)Organization Theory:Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives.Oxford
University Press
Riggio, R. E. (2008).Introduction to Industrial/Organizational Psychology (5th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice
Hall
Üsdiken, B. & Leblebici, H. (2001)Organization Theory. In N.Anderson, D.S. Ones, H.K. Sinangil & C. Viswesvaran
(eds.) Handbook of Industrial, Work and Organizational Psychology Volume2: Organizational
Psychology(pp.332-345). London:Sage

Mapa XIV - 4.º PsiOrgTrab - Fundamentos de Psicologia de Recursos Humanos
10.4.1.1. Unidade curricular:
4.º PsiOrgTrab - Fundamentos de Psicologia de Recursos Humanos
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Renato Lourenço 37h 30m (TP) 18h (OT)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A presente unidade curricular centra-se nos processos relacionados com o Desenvolvimento de Recursos
Humanos, enquanto quadro de referência conceptual e, também, de intervenção.
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Resultados de aprendizagem
Competências de análise e de intervenção no domínio do Desenvolvimento de Recursos Humanos
nomeadamente no que diz respeito à formação, desenvolvimento de carreiras e sistemas de recompensas.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit focuses on processes related to the Development of Human Resources, as a conceptual framework.
The main focus of HRD is the development of a qualified task-force that will enable organizations and individuals
achieve their objectives and professional goals.
This unit includes areas such as training and development of employees and managers/supervisors, career
development, reward and benefits/incentives systems and also aspects related to the process of
separation/abandonment of the organization (retirement, termination, and outplacement).
Learning Outcomes
Competences in analyzing and taking action within the scope of the Development of Human Resources, namely
training, career development and reward systems.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
A. O conceito de DRH e seus níveis de análise
B. Formação (Concepções a propósito da formação; a formação como sistema, os seus subsistemas e sua
articulação, a execução da formação e a problemática da transferência da formação)
C. A formação e desenvolvimento de quadros/chefias (Management Development)
D. Desenvolvimento de carreiras
E. Os sistemas de recompensas e benefícios
10.4.1.5. Syllabus:
A. The concept of HRD and its levels of analysis
B. Training (Conceptions concerning training, training as a system, its subsystems and their articulation, the
implementation of training and the issues related to the transfer of training)
C. The formation and development of staff /managers (Management Development)
D. Career development
E. The systems of rewards and benefits
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O DRH envolve como áreas centrais a formação e o desenvolvimento de colaboradores e gestores/chefias, o
desenvolvimento de carreiras, os sistemas de recompensas e benefícios/incentivos e também aspetos
relacionados com os processos de separação/abandono da organização (aposentação, demissão e
outplacement), pelo que serão estes os tópicos nucleares a trabalhar com os estudantes. A vertente de
intervenção deve ser acentuada e articulada com quadros conceptuais solidamente estabelecidos, pelo que os
conteúdos abordados visam proporcionar quadros teóricos de referência, bem como os fundamentos para o
diagnóstico e a intervenção no domínio do DRH. Para atingir os objetivos incluímos conteúdos orientados para o
conhecimento e para a aplicação de métodos, técnicas e instrumentos, tendo em vista garantir a articulação
entre competências ao nível do “saber” e aos níveis do “saber-ser” e do “saber-fazer”. Será dada particular
atenção ao sistema de Formação (simulando sessões de Formação).
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering that HRD involves central areas such as training, HR and managers/leaders development, career
development, systems of rewards and benefits/incentives and also issues related to the processes of
separation/abandonment of the organization (retirement, dismissal and outplacement), these are the core topics
to work with students. The intervention component should be emphasized and articulated with strongly defined
conceptual frameworks, thus, the contents covered aim to provide theoretical frameworks, as well as the
foundation for diagnosis and intervention in the field of HRD. Therefore, so as to achieve the goals defined for
this unit it is relevant to include contents related to knowledge, as well as contents directed to the practice of
methods, techniques and tools in order to ensure coordination between knowledge, behavior and practice skills.
Particular attention is given to the training area (simulating training sessions).
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposições. Debates. Actividades individuais e em grupo (e.g., estudo de casos, análise/discussão de textos,
simulações, exercícios com base em questionários).
Avaliação
Concepção, Elaboração/execução e Avaliação de Sessão de Formação em contexto real ou simulado (50%)
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Portfolio
Exame Final
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures. Debates. Individual and group activities (e.g, case studies, analysis / discussion of texts, simulations,
exercises based on questionnaires).
Assessment Method
Design, Development / Implementation and Evaluation of Training Sessions in a real or simulated context (50%)
Portfolio
Examination
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Em congruência com os objectivos e a organização do curso de Mestrado, as metodologias de ensino
adoptadas procuram estimular formas de aprendizagem capazes de habilitar os estudantes para desempenhos
profissionais assentes na reflexão e problematização contínuas. Procura-se gerar uma crescente autonomia da
acção por parte dos estudantes, bem como incentivá-los a desenvolver as suas competências de comunicação
oral e uma adequada postura profissional (a prossecução deste objectivo articula métodos de ensino e
avaliação, nomeadamente no que diz respeito à componente que inclui a concepção e realização de uma
sessão de formação)
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Following the objectives and the organization of the Master, the teaching methodologies adopted seek to
encourage forms of learning that can enable students for their professional performance based on continuous
reflection and questioning. The aim is to generate students’ increasing autonomy of action, as well as to
encourage them to develop their oral communication skills and an appropriate professional attitude (the
achievement of this objective articulates teaching methods and evaluation, particularly with regard to the
development and design of a training session).
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Aguinis, H. & Kraiger, K. (2009). Benefits of training and development for individuals and teams, organizations,
and society. Annual Review of Psychology, 60, 451-74.
Baruch, Y. (2006). Career development in organizations and beyond: Balancing traditional and contemporary
viewpoints, Human Resource Management Review, 16, 125-138.
Burke, L, & Hutchins, H. (2007). Training transfer: An integrative literature review. Human Resource
Development Review, 6, 263‐296.
Chen,C.(2003).Integrating perspectives in career development theory and practice. The Career Development
Quartely, 51(3), 203‐216.
Garavan, T., McGuire, D., & O´Donnell, D. (2004). Exploring human resource development:A levels of analysis
approach. Human Resource Development Review, 3(4), 417‐441.
Salas, E. & Cannon‐Bowers, J. (2001). The science of training: A decade of progress. Annual Review of
Psychology, 52,471‐499.
Swanson, R., & Holton III, E.(2009). Foundations of Human Research Development, San Francisco: BerrettKoehler

Mapa XIV - 4.ºPsiOrgTrab - Intervenção nas Organizações: Mudança e Desenvolvimento Organizacional
10.4.1.1. Unidade curricular:
4.ºPsiOrgTrab - Intervenção nas Organizações: Mudança e Desenvolvimento Organizacional
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carla Maria Santos de Carvalho
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina direciona-se para a aprendizagem de teorias e nas competências de intervenção, no campo da
Psicologia Organizacional. Oferece conhecimento referente à intervenção no campo da psicologia
organizacional, bem como uma perspetiva global das abordagens de intervenção relacionadas com a
conceção, funcionamento e mudança das organizações.
Resultados de Aprendizagem
- Reconhecer os diferentes tipos de mudança organizacional,
- Identificar as diferentes variáveis que determinam o processo de mudança nas organizações e discutir o seu
impacto;
- Indicar os fatores associados à resistência à mudança.
- Reconhecer, explicar e discutir criticamente abordagens, métodos e técnicas relacionadas com a mudança e
desenvolvimento organizacional.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The unit is dedicated to the learning of technological theories and intervention skills, in the field of Organizational
Psychology. Offers know-how concerning interventions in the field of organizational psychology as well as an
overview of approaches for intervention related to the design, functioning, and change of organizations.
Learning Outcomes
- Recognize different types of organizational change,
- Identify different variables determining the process of change in organizations and discuss their impact;
- Indicate factors associated with resistance to change.
- Recognize, explain and critically discuss approaches, methods and techniques related to organizational
change and development.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
. Mudança Organizacional: evolução do conceito; tipos de mudança, abordagens/perspectivas/modelos sobre a
Mudança; forças/factores, agentes e alvos da mudança organizacional; variáveis que constituem forças
impulsoras para a mudança e forças de resistência à mudança.
2. Mudança e Desenvolvimento Organizacional (DO): origens, definições, valores, pressupostos e
características do Desenvolvimento Organizacional.
3. A gestão do processo de Mudança e Desenvolvimento Organizacional: principais abordagens, métodos e
técnicas/estratégias de gestão da mudança e de intervenção organizacional, em contextos de mudança.
10.4.1.5. Syllabus:
. Organizational Change: evolution of the concept, types of change, variables that are driving forces for change
and resistance to change
2. Change and Organizational Development (OD): origins, definitions, values, premises and characteristics of
OD.
3. Management of the Change and Organizational Development process: key approaches, methods and
intervention techniques.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos desta unidade curricular, versando sobre o planeamento e a gestão de processos
de mudança organizacional, têm por objectivo contribuir para o adequado desenvolvimento de competências (a
vários níveis) nos estudantes que lhes permitam: identificar cenários de mudança e respectivas necessidades,
planear uma intervenção organizacional em contexto de mudança, escolher abordagens/perspectivas/modelos,
métodos/técnicas e instrumentos de intervenção a este nível, bem como saber gerir a mudança organizacional,
tendo em vista o desenvolvimento das pessoas e das organizações, numa lógica de melhoria contínua. Os
casos analisados e as situações simuladas pretendem dotar os estudantes de competências de análise,
planeamento e gestão de processos de mudança, tendo em conta as variáveis pró e contra a mudança
(resistência à mudança).
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents of this unit, reflecting on the planning and management of organizational change processes, aim to
contribute to the development of appropriate skills (at various levels) in students enabling them to: identify
change scenarios and their needs, planning an intervention in the context of organizational change, choosing
approaches / perspectives / models, methods / techniques and intervention instruments at this level, as well as
to know how to manage organizational change, aiming the development of people and organizations, within a
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logic of continuous improvement. The cases analyzed and the simulations intend to provide students with
analytical skills, skills for planning and management of change processes, taking into consideration the factors
for and against change (resistance to change).
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas com uma componente teórica (expositivas) e teórico-prática, análise e discussão de casos práticos,
visionamento de filmes em pequenos grupos, revisão da literatura científica, elaboração, apresentação e
debate de trabalhos sobre tópicos específicos
indicado pela docente.
Avaliação
Trabalho de Grupo
Exame Individual
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and practical classes and group discussion of case studies, watching films in small groups, scientific
literature research, preparation, presentation and discussion of papers on specific topics.
Assessment
Group assignment
Individual exam
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias e recursos didácticos usados têm em conta: 1) as características de formação teórico-prática
que são específicas desta unidade curricular, 2) a sua articulação com os objectivos da área de especialização
em que se insere; 3) o nível de ensino em que se encontra. Assim sendo, o método expositivo é pouco utilizado
e assumem grande importância os “métodos activos” assentes em instrumentos didácticos que privilegiam
fortemente o trabalho do aluno. Procura-se que os resultados de aprendizagem sejam obtidos por diferentes
vias (que têm tradução também na diversidade de métodos de avaliação), designadamente, apresentações de
trabalhos pelos alunos, debates na aula a partir de leituras prévias, análise crítica de textos teóricos, estudo de
documentos oficiais e ilustrações com base em estudos de caso. Assim, os métodos de ensino utilizados nesta
UC pretendem dotar os estudantes de competências e de conhecimentos que lhes permitam, futuramente:
identificar cenários que requerem mudança nas organizações (aos diferentes níveis de análise – individual,
grupal e organizacional); escolher abordagens e métodos de planificação da mudança organizacional, tendo em
conta a especificidade do sistema organizacional em análise; estruturar projectos de intervenção ao nível da
mudança organizacional, implementar e gerir tais projectos, de forma a contribuir para uma melhor gestão dos
recursos humanos e dos recursos organizacionais, contribuindo para o desenvolvimento organizacional
contínuo.
O recurso a metodologias centradas no desenvolvimento de competências de acção e que, simultaneamente,
apelam à reflexão crítica e à análise partilhada da vivência proporcionada pelos
trabalhos/exercícios/simulações, realizados através de grelhas conceptuais sólidas, visa potenciar a
capacidade dos estudantes para adoptarem uma atitude de “cientista-prático”, tão requerida no mundo
profissional em que hoje vivemos.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies and teaching resources used consider: 1) the characteristics of theoretical and practical
training that are specific to this unit, 2) its connection with the objectives of the specialization area to which it
belongs, 3) the level of education which it is part of. Thus, lectures are rarely used and it is very important to
have "active methods" based on educational tools that strongly focus on student work. It is aimed that learning
outcomes are achieved by different ways (which have translation in the diversity of assessment methods), in
particular, presentations by students, class discussions from previous readings, critical analysis of texts, study
of official documents and illustrations based on case studies.
Therefore, the teaching methods used in this unit aim to provide students with skills and knowledge that enable
them, in the future: to identify scenarios that require change in organizations (at different levels of analysis individual, group and organizational); choosing approaches and planning methods of organizational change, also
considering the specificity of the organizational analysis, structuring projects of intervention in terms of
organizational change, implementing and managing such projects, thereby contributing to a better management
of human resources and organizational resources, seeking an ongoing organizational development.
The use of methodologies focused on developing action skills, which simultaneously call for critical reflection
and analysis of the experience resulting from work/exercises/simulations performed using conceptually solid
grids, aims to enhance the ability of students to adopt an attitude of "practical scientist", which is so required in
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the professional world we live in today.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
French, W. & Bell, C. (1999). Organization Development: behavioural science interventions for organization
improvement. NJ: Prentice Hall
Galpin, T. (2000). O Lado Humano da Mudança, Lisboa, Sílabo.
Holbeche, L. (2006). Understanding change: Theory, implementation and success. Elsevier.
Hughes, M. (2007). The tools and techniques of change management. Journal of Change Management, 7(1), 3749.
Kotter, J., & Schlesinger, L. (2008). Choosing strategies for change. Harvard Business Review, 86 (7/8), 130-139.
Kotter, P. (2007/1995). Leading change: Why transformational efforts fail. Harvard Business Review, 85(1), 93103.
Lee, H., & Lee, J-H. (2008). Time to change, time for change – Time as a catalyst for organizational change. Time
Society, 17(2/3).
Marshak, R. J. (2004). Morphing: The leading edge of organizational change in the twenty-first century.
Organization Development Journal, 22(3), 8-21.
Rodrigues, R. (1998). Organizações, Mudança e Capacidade de Gestão, Cascais: Princípia.

Mapa XIV - 4.º PsiOrgTrab - Intervenção em Psicologia do Trabalho
10.4.1.1. Unidade curricular:
4.º PsiOrgTrab - Intervenção em Psicologia do Trabalho
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carla Maria Santos de Carvalho
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
--10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final do semestre com esta disciplina é esperado que os alunos consigam:
Compreender a importância da análise do trabalho em contexto organizacional;
Analisar as funções e as dimensões da tarefa relevantes para o bem-estar do ocupante e da viabilidade da
organização;
Identificar os alvos de mudança tendo em vista o bem-estar do ocupante e da viabilidade da organização;
Planear estratégias para a mudança nas funções e nas tarefas relevantes para o bem-estar do ocupante e da
viabilidade da organização;
Iniciar a implementação destas mudanças;
Controlar e avaliar criticamente o impacto de tais mudanças.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the semester it is expected that students are able:
- To understand the importance of job analysis in organizations;
- To analyze the functions and dimensions of the task which are relevant to the well-being of employees and
viability of the organization;
- To identify the targets of change bearing in mind the well-being of employees and the viability of the
organization;
- To plan strategies for change in the functions and tasks relevant to the well-being of employees and viability of
the organization;
- To start implementing these changes;
- To control and evaluate critically the impact of such changes.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Teorias psicológicas sobre design do trabalho (estudo da fadiga, características do trabalho e ergonomia
psicológica).
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2. Programas de aplicação (Democracia industrial, humanização do trabalho, qualidade de vida no trabalho,
saúde e segurança e estudo do erro humano).
3. A noção multidimensional da performance no trabalho (dimensões cognitivas da performance, stresse e
esforço psicológico).
4. Design do trabalho e mudança tecnológica (tele-trabalho e interfaces homem-máquina).
5. Tempo no trabalho e design da tarefa (mudanças no trabalho e reacções psicológicas às alterações do factor
tempo, ritmos biológicos e mudança no trabalho).
6. Trabalho individual e em equipa (design do trabalho e das tarefas em equipa).
7. Riscos psicossociais e do trabalho: trabalho relacionado com o stresse, doenças e dependências (modelos
de prevenção do risco psicossocial, competências na intervenção ao nível do risco psicossocial).
8. O contexto das intervenções no trabalho.
10.4.1.5. Syllabus:
1. Psychological theories about the design of the job position (study of fatigue, characteristics of the job position
and psychological ergonomics).
2. Application programs (Industrial democracy, humanization of work, quality of life at the workplace, health and
safety and study of the human error).
3. The multidimensional notion of performance at work (cognitive dimensions of performance, stress and
psychological efforts).
4. Design of work and technological change (telework and human-machine interface).
5. Time at work and the design of the task (changes at work and psychological reactions to changes in the time
factor, biological rhythms and change at work).
6. Individual and team work (design of team work and of team tasks).
7. Psychosocial risks and risks at work: work-related stress, illness and addictions (models of prevention of
psychosocial risk, intervention skills in terms of psychosocial risks).
8. The context of interventions in the workplace
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Em congruência com os objectivos e a organização deste curso, os métodos de ensino utilizados visam
estimular a aprendizagem e a aquisição de competências dos alunos neste domínio, com o intuito de
sensibilizar os estudantes para a importância da análise, compreensão e gestão do comportamento das
pessoas em contexto de trabalho, tendo em vista um melhor desempenho e satisfação dos mesmos.
A aquisição e desenvolvimento das suas competências neste domínio de intervenção são promovidas e
apoiadas, presencialmente, e a evolução do seu trabalho é acompanhado em aula e supervisionado através de
horas de contacto.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In consistency with the objectives and organization of the unit, the teaching methods used aim to stimulate
learning and students’ skills in this scientific area, in order to raise students’ awareness to the importance of
analysis, understanding and management of people's behavior in work context in order to achieve a better
performance and satisfaction.
The acquisition and skills development in this area of intervention are promoted and supported, in person, and
the evolution of their work in class is accompanied and supervised by contact hours.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas com uma componente teórica (expositivas) e teórico-prática, análise e discussão de casos práticos,
visionamento de filmes em pequenos grupos, revisão da literatura científica, elaboração, apresentação e
debate de trabalhos sobre tópicos específicos indicado pela docente.
Avaliação
Trabalho de Grupo (50%)
Exame Final ou Trabalho Individual (50%)
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical analysis and discussion of case studies. Watching films in small groups, scientific
literature review, preparation, presentation and discussion of papers on specific topics indicated by the teacher.
Assessment
Group work (50%)
Final Exam or Individual Work (50%)
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10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Em congruência com os objectivos e a organização desta unidade curricular, a metodologia de ensino adoptada
procura fomentar a aquisição e desenvolvimento de competências dos estudantes ao nível do saber-ser,
saber-estar e saber-fazer, tendo em vista o alcance dos objectivos enunciados.
Tal como foi já referido no ponto s., as metodologias adoptadas nesta unidade curricular articulam-se com os
objectivos para ela previstos (no contexto deste mestrado) e com as competências nela a desenvolver
pelos/nos estudantes. Assim sendo, os objectivos são alcançados e as competências são desenvolvidas por
recurso a metodologias de trabalho individual e em grupo, utilizando-se a comunicação verbal oral e escrita, e
recorrendo-se a meios audio-scripto-visuais, procurando gerar e gerir adequadamente quer a informação quer
o conhecimento sobre os conteúdos da disciplina, procurando fazê-lo em permanente interacção com a actual
realidade social e organizacional.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Following the objectives and organization of this unit, the teaching methodology adopted seeks to promote the
acquisition and development of student skills regarding behavior, attitudes and practice in order to achieve the
objectives defined. As already mentioned in section s., the methodologies adopted in this unit are linked to the
objectives set for it (in the context of this master course) and with the skills to be developed by/in students.
Therefore, the objectives are achieved and the skills are developed through the use of individual and group work
methods, using oral and written verbal communication, and making use of different source of media, seeking to
create and properly manage both information and knowledge about the unit’s content, trying to do it in constant
interaction with the current social and organizational reality.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Axtell,C.,Pepper, K.,Clegg, C.,Wall, T.& Gardner, P. (2001).Designing and evaluating new ways of working: The
application of some socio-technical tools. Human factors and ergonomics in manufacturing, 11: 1-18
Leka,S.& Cox,T. (2010).Psychological Risk Management at the workplace Level. In S. Leka & J.Houdmont,
Occupational Health Psychology (pp. 124-156)
Mathews,G.,Davies, D.,Westerman,S. & Stammers, R (2000). Human performance: Cognition, stress and
individual differences: Psychology Press
Oeij,P.& Wiezer,N.(2002).New work organization, working conditions and quality of work: Towards the flexible
firm? European Foundation for the improvement of living and working conditions.
Parker,S. & Wall,T.(1998).Job work design:Organizing work to promote well-being and effectiveness.
Peiró,J.(1999)Valoración de riesgos psicosociales y estrategias de prevención: el modelo AMIGO como base de
la metodología Prevenla/Psicosocial. Revista de Psicología de Trabajo y de las Organizaciones, 15(2): 267-314

Mapa XIV - 4.º PsIOrgTrab - Intervenção Psicológica no Desenvolvimento de Recursos Humanos
10.4.1.1. Unidade curricular:
4.º PsIOrgTrab - Intervenção Psicológica no Desenvolvimento de Recursos Humanos
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Renato Lourenço
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
--10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A presente unidade curricular centra-se nos processos relacionados com o Desenvolvimento de Recursos
Humanos, enquanto quadro de referência conceptual e, também, de intervenção.
Resultados de aprendizagem
Competências de análise e de intervenção no domínio do Desenvolvimento de Recursos Humanos
nomeadamente no que diz respeito à formação, desenvolvimento de carreiras e sistemas de recompensas.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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This course focuses on processes related to the Development of Human Resources, as a conceptual
framework.
The main focus of HRD is the development of a qualified task-force that will enable organizations and individuals
achieve their objectives and professional goals.
This area includes areas such as training and development of employees and managers/supervisors, career
development, reward and benefits/incentives systems and also aspects related to the process of
separation/abandonment of the organization (retirement, termination, and outplacement).
Learning Outcomes
Competences in analyzing and taking action within the scope of the Development of Human Resources, namely
training, career development and reward systems.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
A. O conceito de DRH e seus níveis de análise
B. Formação (Concepções a propósito da formação; a formação como sistema, os seus subsistemas e sua
articulação, a execução da formação e a problemática da transferência da formação)
C. A formação e desenvolvimento de quadros/chefias (Management Development)
D. Desenvolvimento de carreiras
E. Os sistemas de recompensas e benefícios
10.4.1.5. Syllabus:
A. The concept of HRD and its levels of analysis
B. Training (Conceptions concerning training, training as a system, its subsystems and their articulation, the
implementation of training and the issues related to the transfer of training)
C. The formation and development of staff /managers (Management Development)
D. Career development
E. The systems of rewards and benefits
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tendo em conta que o DRH envolve como áreas centrais a formação e desenvolvimento de colaboradores e
gestores/chefias,o desenv.de carreiras,os sistemas de recompensas e benefícios/incentivos e também
aspectos relacionados com os processos de separação/abandono da organização(aposentação, demissão e
outplacement),serão estes os tópicos nucleares a trabalhar com os estudantes.
Integrando a uc o elenco de uma Área de Esp.em que a vertente de intervenção deve ser acentuada e
articulada com quadros conceptuais solidamente estabelecidos, os conteúdos abordados visam proporcionar
quadros teóricos de referência,bem como os fundamentos para o diagnóstico e a intervenção no domínio do
DRH.Considera-se, deste modo,relevante para atingir os objectivos desta uc a inclusão de conteúdos
orientados para o conhecimento e,também, para a aplicação de métodos,técnicas e instrumentos,tendo em
vista garantir a articulação entre competências ao nível do “saber” e aos níveis do “saber-ser” e do “saberfazer”
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Taking into account that the human resource developoment involves as central areas the training and
dvelopment of collaborators and managers/leaders, career development, rewards and benefits systems, and
also, aspects related with the processes of separation/abandonmentof the organisation (retirement, dismissal
amd outplacement), these will be the topics under work.
Integrating this CU an area of specialization in which the intervention must be underlined and articulated with
conceptual frameworks already established, the syllabus aim to provide theoretical frameworks of reference,
as well as the fundings to the diagnostic and intervention in the HR domain. We consider as relevant to reach
the goals of this CU the inclusion of contents oriented to knowledge and, also, to the application of methods,
techniques and instruments, aiming to guarantee the articulation between skills at the levels of "know" , "knowhow" and "know how to do".
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposições. Debates. Actividades individuais e em grupo (e.g., estudo de casos, análise/discussão de textos,
simulações, exercícios com base em questionários).
Avaliação
Realização de Trabalho: Elaboração/execução de Sessão de Formação (50%)
Portfolio (10%)
Exame (40%)
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10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures. Debates. Individual and group activities (e.g, case studies, analysis / discussion of texts, simulations,
exercises based on questionnaires).
Assessment Method
Performance of assignment: Development/implementation of a Training Session (50%)
Portfolio (10%)
Examination (40%)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Em congruência com os objectivos e a organização do curso de Mestrado, as metodologias de ensino
adoptadas procuram estimular formas de aprendizagem capazes de habilitar os estudantes para desempenhos
profissionais assentes na reflexão e problematização contínuas. Procura-se gerar uma crescente autonomia da
acção por parte dos estudantes, bem como incentivá-los a desenvolver as suas competências de comunicação
oral e uma adequada postura profissional (a prossecução deste objectivo articula métodos de ensino e
avaliação, nomeadamente no que diz respeito à componente que inclui a concepção e realização de uma
sessão de formação)
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In congruence with the goals and the organisation of the master course, the taeching methodologies adopted
aim to stimulate forms of learning that enable students to occupational performances based on continuous
reflection and ability to question the problems. A growing autonomy is searched for the students, as well as to
encourage them to develop their oral communication skills and an adequate professional position (to aim this
goal taeching and assessment methods must be articulated in what respects the component that includes the
conception and realization of a training session.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Aguinis, H. & Kraiger, K.(2009).Benefits of training and development for individuals and teams, organizations,
and society.Annual Review of Psychology,60,451–74
Baruch,Y.(2006).Career development in organizations and beyond:balancing traditional and contemporary
viewpoints, Human Resource Management Review,16,125-138
Burke, L. A., &Hutchins,H. M. (2007).Training transfer:An integrative literature review.Human Resource
Development Review, 6,263‐296
Chen, C. (2003).Integrating perspectives in career development theory and practice.The Career Development
Quartely,51 (3),203‐216
Garavan, T.,McGuire, D.,&O´Donnell, D.(2004).Exploring human resource development:A levels of analysis
approach. Human Resource Development Review,3 (4),417‐441
Salas, E.&Cannon‐Bowers,J.A.(2001).The science of training:A decade of progress.Annual Review of
Psychology, 52,471‐499
Swanson, R., & Holton III, E.F.(2009).Foundations of Human Resource Development, San Francisco: B-K

Mapa XIV - 4.º PsiOrgTrab - Técnicas de Intervenção e Avaliação Organizacional
10.4.1.1. Unidade curricular:
4.º PsiOrgTrab - Técnicas de Intervenção e Avaliação Organizacional
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
TERESA MANUELA MARQUES SANTOS DIAS REBELO
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
--10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final desta unidade curricular os estudantes deverão:
. Conhecer e saber utilizar técnicas e instrumentos de avaliação organizacional;
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. Possuir capacidades de diagnóstico e de avaliação no domínio das organizações;
. Ter desenvolvido um conjunto de competências nucleares para a realização do Estágio e para o exercício das
funções de psicólogo nas organizações (quer como consultor externo quer como consultor interno).
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of this curricular unit students are able:
- To know how to use techniques and instruments of organizational evaluation;
- To know how to carry out a diagnosis and to intervene in organizations;
- To develop a set of nuclear skills in order to complete the internship and to carry out the functions of an
organizational psychologist.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Contexto da Avaliação Organizacional
1.1. Clarificação conceptual e metodológica
1.2. Finalidades, focalizações e perspectivas
2. Intervenção no domínio do diagnóstico/avaliação Organizacional
2.1. Distinção e articulação entre investigação e intervenção
2.2. Requisitos científicos e metodológicos da avaliação
2.3. Modelos de avaliação e níveis de análise
2.4. Técnicas de recolha de informação
3. Diagnóstico/avaliação organizacional em vários domínios (e.g., satisfação no trabalho, qualidade)
10.4.1.5. Syllabus:
1. The Context of Organizational Assessment
1.1. Conceptual and methodological clarification
1.2. Objectives, focuses and perspectives
2. Intervention in the area of Organizational Assessment
2.1. Distinction and articulation between research and intervention
2.2. Scientific and methodological requirements of evaluation
2.3. Models of evaluation and levels of analysis
2.4. Data-gathering techniques
3. Organizational Diagnosis and Assessment in various domains (e.g., work satisfaction, quality).
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos do programa visam proporcionar quadros teóricos de referência, bem como os fundamentos
metodológicos para os processos de diagnóstico e avaliação organizacional, tendo em vista cimentar
competências requeridas a este nível pelo psicólogo das organizações, quer no papel de consultor interno,
quer no papel de consultor externo.Assim, o programa, tendo por base o modelo cientista-prático, incide em
aspectos cruciais, como a definição das diferentes perspectivas sobre o papel do consultor organizacional, a
articulação entre investigação e intervenção, os requisitos metodológicos para a avaliação organizacional,
modelos de avaliação, níveis de análise, fontes e técnicas de recolha de informação, passando pelos dilemas
éticos, pela análise e descodificação do pedido de intervenção e pelo processo de devolução de resultados.O
tópico 3 do programa visa consolidar os conhecimentos desenvolvidos nos pontos anteriores do
programa,através da sua concretização a domínios específicos.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents of the program are designed to provide theoretical frameworks and methodological foundations
for the process of organizational diagnosis and assessment, in order to strengthen skills required for the
psychologist of organizations, both in the role of internal consultant and in the role of external consultant. Thus
the program, based on a scientific and practical model, focuses on crucial aspects such as definition of the
different perspectives on the role of the organizational consultant, articulation between research and
intervention, the methodological requirements for organizational assessment, evaluation models, levels of
analysis, sources and techniques for gathering information, ethical dilemmas, analysis and decoding of the
intervention request and the process of returning results. The third topic of the program aims to consolidate the
knowledge gained in the previous items, through its embodiment in specific areas.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Trabalhos sobre textos; debates; análise de casos; exercícios práticos; simulações.
Opção A (avaliação contínua)
Realização de quatro trabalhos, de carácter obrigatório, ao longo do semestre (peso para a nota final: 25%
cada) Exigida a presença aulas (75% no mínimo).
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Opção B (avaliação não contínua)
Exame
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation and discussion of texts, case studies; practical exercises, role-playing.
Type A (continuous evaluation)
Four individual compulsory assignments during the semester (25% each). Compulsory class attendance (75%).
Type B (non-continuous evaluation)
Exam (100%)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O recurso a metodologias de ensino centradas no desenvolvimento de competências de acção e que,
simultaneamente, apelam à reflexão crítica e à análise partilhada da vivência proporcionada pelos
trabalhos/exercícios realizados nas aulas, através de grelhas conceptuais sólidas, visa potenciar a capacidade
dos estudantes para adoptarem uma atitude de “cientista-prático”, e vivenciarem, ainda que através de
exercícios simulados, o papel de consultor (interno ou externo à organização), legitimado por uma sólida base
de conhecimento científico e metodológico, tão requerida no mundo profissional em que hoje vivemos. Com
esta metodologia, é esperado a concretização dos objectivos estipulados para a Unidade Curricular e
explicitados no ponto “p”.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of methodologies focused on developing action skills, that simultaneously call for a shared critical
reflection and analysis provided by the experience of work/exercises, carried out through conceptually solid
charts, aims to enhance the ability of students to adopt a "practical scientist" attitude, and to experience, even if
through simulations, the role of a consultant (internal or external), supported by a solid scientific and
methodological knowledge foundation, strongly requested in the professional world that we live in today. Using
this methodology it is expected to achieve the targets set for this Unit and explained in section "p".
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Brewerton,P., &Millward,L. (2001).Organizational Research Methods:A guide for students and researchers.
London: Sage.
Czaja, R., & Blair,J.(1996)Designing surveys: A guide to decisions and procedures. Thousand Oaks, CA: Pine
Forge Press.
Fields,D. (2002).Taking the measure of work –A guide to validated scales for organizational research and
diagnosis. Thousand Oaks: Sage.
Foddy,W.(1996).Como perguntar:Teoria e prática da construção de perguntas em entrevistas e
questionários.Oeiras:Celta.
Harrison, M.(2005).Diagnosing organizations: Methods, models and processes (3rd Ed.).Thousand Oaks: Sage.
Harrison, M., & Shirom,A.(1999).Organizational diagnosis and assessment: Bridging theory and
practice.Thousand Oaks: Sage.
Levinson,H.(2002).Organizational assessment.A step-by-step guide to effective consulting. Washington,
D.C.:APA.
Morgan,D.(Ed.) (1993).Successful focus group: Advancing the State of the art.Newbury Park,CA: Sage.
Ordem dos Psicólogos Portugueses(2011).Código deontológico.

Mapa XIV - 4º PEDA - Modelos de Aconselhamento e Sistemas de Desenvolvimento
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º PEDA - Modelos de Aconselhamento e Sistemas de Desenvolvimento
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Armando
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Eduardo Santos
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Eduardo Santos
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10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Compreender a visão ecossistémica do desenvolvimento humano.
- Dominar as técnicas de investigação em Consulta Psicológica.
- Articular os processos de Avaliação Psicológica com os Processos de Consulta Psicológica.
- Aplicar estratégias de Consulta Psicológica e Psicoterapia no contexto do desenvolvimento humano.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To understand the ecosystem view of the human development.
- To master the techniques of research in Counseling Psychology.
- To articulate the processes of Psychological Assessment with the Counseling Psychology Processes.
- To apply strategies of Counseling Psychology and Psychotherapy in the context of human development.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Modelos de Aconselhamento e de Desenvolvimento Humano - modelos ecossistémicos.
II. Investigação fundamental e aplicada em Consulta Psicológica.
III. Avaliação Psicológica vs. Consulta Psicológica.
IV. Estratégias de intervenção nos sistemas de desenvolvimento humano:
- modelos;
- técnicas;
- instrumentos.
10.4.1.5. Syllabus:
I. Counseling Psychology and Human Development - ecosystemic models
II. Basic and applied research in Counseling Psychology.
III. Psychological Assessment vs. Counseling Psychology.
IV. Intervention strategies in the systems of human development:
- models,
- techniques,
- instruments.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Existe uma correspondência síncrona entre conteúdos e objectivos. Os conteúdos teóricos permitem que os
alunos adquiram conhecimentos sobre os modelos teóricos, as técnicas de intervenção e os instrumentos de
avaliação.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
It exists a synchronous correspondence between goals and contents.The syllabus allows students to acquire
knowledge on the theoretical models, the intervention techniques and the assessment instruments.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Exposições orais e discussões
- Exame
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
-Lectures and discussions
-Exam
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As exposições orais seguidas de discussão permitirão o desenvolvimento do espírito crítico e de aplicação
prática dos conceitos.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures followed by discussions allow the development of a critical mind and the practical application of the
concepts.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
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Bronfrenbrenner, U. (1981). The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Boston,
MA: Harvard University Press.
Corey, G. (2009). Theory and practice of counseling and psychotherapy, 8th ed. Belmont, CA: Brooks/Cole.
Corey, G. (2001). Case approach to counseling and psychotherapy. Belmont, CA: Brooks/Cole.
Corey, G. (2001). The art of integrative counseling. Belmont, CA: Brooks/Cole.
Ford, D. H., & Lerner, R. M. (1992). Developmental systems theory: An integrative approach. Newbury Park, CA:
Sage.
Vondracek, F. W., & Corneal, S. (1995). Strategies for resolving individual and family problems. Monterey, CA:
Brooks/Cole.
Watkins, Jr., C. E. (1991). Research in Counseling. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Watkins, Jr., C. E., & Campbell, L. C. (Eds.) (1990). Testing in Counseling Practice. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Mapa XIV - 4.º PEDA -Avaliação em contextos de Aconselhamento Vocacional
10.4.1.1. Unidade curricular:
4.º PEDA -Avaliação em contextos de Aconselhamento Vocacional
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Tomás da Silva
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade aborda os princípios e as práticas principais de um dos componentes fundamentais da atividade
de aconselhamento de carreira.
Aquisição de competências teóricas: 1) contribuir para um conhecimento aprofundado e uma visão crítica da
problemática ligada à avaliação psicológica no contexto do desenvolvimento de carreira; 2) suscitar a reflexão
sobre o quê e o para quê da avaliação de carreira; 3) desenvolver os conhecimentos dos estudantes sobre os
fundamentos teóricos em que assentam as principais estratégias e técnicas de avaliação de carreira.
Aquisição de competências práticas: 1) planificar e executar um programa integrado de avaliação de carreira;
2) selecionar e usar procedimentos de avaliação psicológica tipicamente usados na avaliação de carreira; 3)
aplicar, cotar e interpretar instrumentos; 4) organizar, transmitir e inserir a informação recolhida no processo
de aconselhamento.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit covers the major principles and practices of one of the key components of career counselling.
Theory skill acquisition : 1) contributes to a thorough understanding and a critical view of the problems linked to
psychological assessment in the career development context, 2) elicits reflection on the what and the why of
career assessment, 3) develops student knowledge about the theoretical foundations on which the main career
strategies and evaluation are based.
Practical skill acquisition: 1) plan and implement an integrated career assessment programme, 2) select and
use typical psychological assessment procedures used in career assessment, 3) apply, quote and interpret
instruments, 4) organize, transmit and insert collected information into the counselling process.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Parte 1: Introdução à Avaliação da Carreira:
1. O papel da avaliação no domínio da intervenção de carreira – perspetiva histórica
2. Modelos do processo de avaliação de carreira
3. A integração da avaliação no processo de aconselhamento de carreira
Parte 2: Domínios da avaliação da carreira
4. A entrevista de admissão/triagem: Entrevistas estruturadas para obter informação sobre os clientes
5. Procedimentos estandardizados (testes e inventários)
6. Procedimentos informais e de avaliação qualitativa
Parte 3: Avaliação de carreira computorizada e na Internet
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7. Avaliação computorizada: Exemplos, potencialidades e limites
8. Avaliação na Internet: Aplicação da avaliação Online na testagem psicológica, na avaliação e na exploração
da carreira.
10.4.1.5. Syllabus:
Part 1: Introduction to Career Evaluation:
1. The role of career intervention evaluation - historical perspective
2. Examples of the career evaluation process
3. Evaluation integration of the career counselling process
Part 2: Areas of Career Assessment
4. The admission interview / screening: structured interviews to obtain customer information
5. Standardised procedures (tests and inventories)
6. Informal procedures and qualitative evaluation
Part 3: Career evaluation on computer and on the Internet
7. Computerized Assessment: Examples, potentials and limits
8. Evaluation on the Internet: Implementing Online Assessment in psychological testing, assessment and career
exploration.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos foram selecionados tendo em consideração os objetivos de aprendizagem
almejados. A primeira parte do currículo constitui uma revisão abreviada dos conceitos essenciais do
aconselhamento presencial (tradicional)e,especialmente, dos modelos que analisam o processo de ajuda
(e.g.,fases,tarefas do psicólogo e do cliente)no âmbito desta modalidade,para imediatamente discutir a sua
extensão e viabilidade em contextos não presenciais(aconselhamento à distância).Elementos sobre a história
desta modalidade de intervenção psicológica e, sobretudo, os dados referentes ao suporte empírico que tem
recebido do processo de investigação científica, são apresentados na segunda parte do programa. Os aspetos
éticos e legais respeitantes ao aconselhamento de carreira Online são igualmente discutidos. A 3ª parte do
programa aborda e propicia o treino num conjunto de competências fulcrais para a condução do
aconselhamento de carreira à distância (sessões assíncronas e síncronas)
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents were selected taking into account the desired learning objectives. The first part of the
curriculum is a short review of the key concepts of counselling in person (traditional), and especially the
examples that analyse the procedure of help (e.g., phases, psychologist and client tasks) under this method, to
immediately discuss its extent and viability at ‘virtual’ counselling (advice from a distance). Details of the history
of this kind of psychological intervention, and especially the data available for empirical support that has
received scientific research processes, are presented in the second part of the programme. The ethical and
legal aspects relating to online career counselling are also discussed. The third part of the programme (more
extensive) addresses and provides training on a set of core competencies on how to drive distance career
counselling sessions (synchronous and asynchronous).
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos expositivos e os métodos ativos, nomeadamente o trabalho de pesquisa individual e o trabalho de
grupo, serão as metodologias de ensino privilegiadas nesta unidade. Atendendo à natureza dos temas
abordados os diversos materiais estandardizados e informais de testing, com aplicação no aconselhamento de
carreira, serão extensivamente usados. Recorrendo ao método de ensino cooperativo o estudante é convidado
a aplicar, cotar e interpretar os resultados provenientes de distintos procedimentos de avaliação (entrevistas,
testes, inventários, exercícios de autorresposta).
Como métodos de avaliação, de acordo com a regulamentação vigente, os estudantes optam por realizar: a) um
trabalho de síntese (onde se incluí o trabalho de projeto em grupo e apresentação oral do mesmo) – avaliação
tipo portefólio; b) um exame final. Nesta unidade incentiva-se a opção pela modalidade a).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Synthesis work;
Exam;
The expository and active methods, including individual research and group work, teaching methodologies will
be privileged in this unit. Given the nature of the themes the various standardised materials and informal testing,
applying career counselling, will be extensively used. Using the co-operative method of study the student is
invited to apply, quote and interpret the results from different assessment procedures (interviews, tests,
inventories, self-answering exercises).
As methods of evaluation, in accordance with current regulations, students opt for: a) a task of synthesis (which
includes the group work project and its oral presentation) - like portfolio assessment, b) a final exam . This unit
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encourages option a).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos expositivos, apoiados em apresentações de slides (e.g., power points) e em páginas da Internet,
serão usados numa primeira fase do processo de ensino-aprendizagem com a finalidade de introduzir os
conceitos, conhecimentos teóricos e bases concetuais que constituem os alicerces das competências
práticas, relativas à condução de um processo de avaliação vocacional/carreira. Métodos ativos, recorrendo à
aprendizagem cooperativa (e.g., trabalho em pequenos grupos de 3-4 estudantes) e aprendizagem baseada em
projetos (e.g., simular o processo de avaliação de carreira com um “cliente” recrutado para esse efeito) são
usados para que os estudantes adquiram competências práticas efetivas no domínio da avaliação de carreira.
Simulações, recorrendo à técnica de role-playing, permitirão numa primeira fase na sala de aula, observar e
depois treinar as competências práticas associadas à condução de uma sessão avaliação com procedimentos
selecionados.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The expository methods, supported by slide presentations (eg, power points) and web pages will be used in the
first phase of the teaching-learning process in order to introduce the concepts, and theoretical knowledge and
conceptual bases that form the foundation of practical skills, relating to driving the process of evaluating
vocation / career. Active methods, using co-operative learning (e.g., work in small groups of 3-4 students) and
project-based learning (e.g., simulating the career evaluation process with a specific recruited ‘client’) these are
used for the students to acquire practical skills in the field of effective career assessment. Simulations using
the role-play technique, allow as a first step in the classroom, to observe and then train the practical skills
associated with conducting an assessment session with selected procedures.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Athanasou, J. A. & Esbroeck, R. Van (2008) (eds.) International Handbook of Career Guidance. Springer Science
+ Business Media B.V.
Brown, D. (2012). Career Information, Career Counseling, and Career Development. Boston: Pearson.
Gysbers, N. C., Heppner, M. J. & Johnston, J. A. (2009). Career counseling: Contexts, processes, and
techniques. Alexandria, VA: ACA.
Leitão, L. M. (2004). Avaliação psicológica em orientação escolar e profissional. Quarteto: Coimbra.
Spokane, A. R. (1991). Career intervention. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Zunker, E. (2005). Using assessment results for career development. Wadsworth
Taveira, M. C. & Silva, J. T. (2011). Psicologia vocacional: Perspetivas para a intervenção. Coimbra: IUC.
Watkins, C. E. & Campbell (2000). Testing and assessment in counseling practice. Mahwah, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates.
Whiston, S. C. (2009). Principles and applications of assessment in counseling. Belmont, CA:Brooks/Cole.

Mapa XIV - 4.º PEDA - Desenvolvimento e Intervenção na Infância e na Adolescência
10.4.1.1. Unidade curricular:
4.º PEDA - Desenvolvimento e Intervenção na Infância e na Adolescência
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria da Luz Bernardes Rodrigues Vale Dias
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Luísa Isabel Gomes Freire Nobre Lima
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Luisa Isabel Gomes Freire Nobre Lima
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Consubstanciando-se num paradigma da Psicologia do Desenvolvimento Aplicada, esta disciplina procura,
fundamentalmente, dotar os alunos de uma perspectiva desenvolvimentista sobre a intervenção com crianças
e adolescentes.
São objectivos específicos:
- Reforçar uma perspectiva ecológica sobre o processo de Desenvolvimento humano;
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- Desenvolver a capacidade de analisar certas problemáticas e particularidades de determinados contextos de
desenvolvimento e de elaborar planos específicos de intervenção, desenvolvimentalmente informados;
- Conhecer estratégias e programas de intervenção/prevenção no processo e nalguns contextos de
desenvolvimento da criança e do adolescente, baseados na evidência.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Being part of a paradigm of Applied Developmental Psychology, this unit seeks primarily to provide students
with a developmental perspective on intervention with children and adolescents.
The specific objectives are:
- To strengthen an ecological perspective on the process of human development
- To develop the ability to analyze some problems and peculiarities of certain development contexts and to
develop specific action plans, developmentally informed;
- To learn strategies and intervention / prevention programs in the process and in some developmental contexts
of children and adolescents, based on evidence.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
. Análise do binómio Desenvolvimento – Intervenção
2. Des. e Intervenção em contexto de consulta psicológica
2.1. Especificidades da entrevista com a criança, com o adolescente e com os pais
2.3. A actividade lúdica aplicada ao contexto da consulta. Intervenções lúdicas com a criança
3. Des. e Intervenção no contexto familiar
3.1. A prestação de cuidados ao bebé e a promoção da auto-regulação emocional
3.2. A aquisição e o treino do controlo esfincteriano e a enurese
3.3. O desenvolvimento e educação sexual da criança e do adolescente
4. Des. e Intervenção no contexto social
4.1.Interacções com os pares e grupos: perspectiva desenvolvimental
4.2.O comportamento pró-social, a aceitação entre pares e a amizade
4.3 A rejeição entre pares e a agressão
5. Referência a Programas de des. de competências pessoais e sociais, com enfoque em estratégias de:
Gestão de conflitos interpessoais/Prevenção do bullying; Prevenção de comportamentos sexuais de risco;
Controlo de comportamentos aditivos.
10.4.1.5. Syllabus:
1. Analysis of the pair Development–Intervention.Contributes of the ecological perspective of development.
2. Development and Intervention in the context of psychological consultation
2.1. Special features about interviewing with children,adolescents,and parents
2.2.Play based interventions
3. Development and Intervention in the family context
3.1.Care giving behaviors and the promotion of self-regulation on the baby
3.2. Toilet training and enuresis (etiology, diagnosis and intervention)
3.3. Sexual development and sexual education of children and adolescents
4. Development and Intervention in the social context
4.1. Peer interactions and groups: A developmental perspective
4.2. Pro-social behavior, peer acceptance and friendship
4.3. Peer rejection and aggression
5. Mention to Programs of development of personal and social competences, focusing on strategies of:
Interpersonal conflict resolution/Bullying prevention; Prevention of sexual risk behaviors; Control of addictive
behaviors.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A influência do paradigma da Psicologia do Desenvolvimento Aplicada é esclarecida através de uma
fundamentada análise do binómio Desenvolvimento – Intervenção, no âmbito da qual se reforça também a
pertinência da perspectiva ecológica do desenvolvimento humano. Com o objectivo de desenvolver as
capacidades de análise e intervenção, começamos por aprofundar as principais particularidades do contexto
de consulta psicológica com a criança, adolescentes e seus cuidadores. Seguidamente, a abordagem de
problemáticas específicas, centrados em mais do que um contexto de desenvolvimento, permite ao aluno
desenvolver competências de intervenção e concretizar uma perspectiva ecológica. Torna-se, assim, possível
desenvolver a capacidade de analisar problemáticas e particularidades de determinados contextos de
desenvolvimento, contemplando não apenas a compreensão desenvolvimental daquelas problemáticas, mas
também o conhecimento de estratégias e programas de intervenção/prevenção.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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The influence of the paradigm of Applied Developmental Psychology is clarified by a reasoned analysis of the
pair Development - Intervention, under which the relevance of the ecological perspective of human development
is also reinforced. In order to develop the skills of analysis, we start by deepening the main peculiarities of the
context of psychological consultation with children, adolescents and their caregivers. Thereafter, the analysis of
specific problematic related to certain development contexts and private intervention/prevention programs,
focusing on more than one development context, enables students to develop skills to intervene and implement
an ecological perspective of human development. It is thus possible to develop the ability to analyze problems
and specificities of certain development contexts, covering not only the understanding of these developmental
problems, but also the knowledge of strategies and intervention/prevention programs.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino
Método expositivo/argumentativo.
Role-plays.
Trabalhos de grupo.
Trabalhos de campo.
Discussão de casos.
Avaliação
A avaliação e classificação final resultarão de uma das modalidades seguintes escolhida por cada estudante:
1) Avaliação periódica ou 2) Avaliação final/Exame.
1) Avaliação periódica:
Exame (prova de tipo A): 50% da classificação total.
Conjunto de tarefas/trabalhos propostos e avaliados de forma contínua (provas de tipo B): 50% da classificação
total.
2) Avaliação final/Exame
Exame Final sobre a matéria do programa, incluindo os temas práticos abordados (100% da classificação total).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching
Expositive/argumentative Method.
Role-plays.
Group work.
Field work.
Discussion of cases.
Assessment
The evaluation and final mark result from one of the assessment methods chosen by each student: 1) Periodical
assessment or 2) Final assessment/Exam.
1) Periodical assessment
Final exam - type A examination (50% from the final mark)
Set of tasks /assignments evaluated on an continuous basis - type B examination (50% out of the final mark)
2) Final assessment/Exam
Final Exam on all syllabus themes, including practical themes (100% of the final mark).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método expositivo/argumentativo permite não só esclarecer e aprofundar os conteúdos propostos mas
também suscita a abordagem crítica das temáticas. Através da discussão de casos e de role-play é possível
trabalhar a identificação de técnicas e instrumentos de observação e avaliação do Desenvolvimento e ensaiar
estratégias de intervenção. Por sua vez, os trabalhos de grupo e de campo permitem a elaboração de planos de
intervenção, sempre desenvolvimentalmente informados, de acordo com o paradigma da Psicologia do
Desenvolvimento Aplicada.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
An expositive/argumentative method allows deepening the syllabus proposals in a critical way.
Case discussions and role-play are used in order to identify techniques and tools for observation and
assessment of development and practice some intervention strategies. In turn, group work and field work allow
the elaboration of intervention plans, developmentally informed, following an Applied Developmental Psychology
paradigm.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Arnett, J., Kurtines, W. & Montgomery, M. J. (Eds). (2008). Promoting Positive Youth Development: A
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Developmental Intervention , J. of Adolescent Research, 3, 233-359.
Cicchetti, D. & Hinshaw, S. (2002). Prevention and Intervention Science: contributions to developmental theory.
Development and Psychopatology, 14(4), 667-671
Monks, C., Smith, P., Naylor, P., Barter, C., Ireland, J, Coyne, I. (2009). Bullying in different contexts:
Commonalities, differences and the role of theory. Aggression and Violent Behavior, 14, 146–156.
Morgado, A. & Vale-Dias, M. (in press, 2012). Promoting socially adjusted trajectories in late childhood and
adolescence. INFAD, Int J of Dev and Ed Psychology.
Soares, I. (2001). Vinculação e cuidados maternos: segurança, protecção e desenvolvimento da regulação
emocional no contexto da relação mãe-bebé. In. M. C. Canavarro (Coord.). Psicologia da Gravidez e da
Maternidade (pp.75-104). Coimbra: Quarteto Editora

Mapa XIV - 4.º PEDA - Modelos de Carreira e Consulta Vocacional
10.4.1.1. Unidade curricular:
4.º PEDA - Modelos de Carreira e Consulta Vocacional
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Paula Barbas de Albuquerque Paixão
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria Graciete Nunes Franco Borges, Maria de São João Brêda
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Graciete Nunes Franco Borges, Maria de São João Brêda
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Identificar os principais modelos conceptuais de intervenção na vida/ carreira e os respectivos paradigmas
utilizados na análise dos fenómenos a descrever
Identificar as principais variáveis intervenientes no processo e no resultado da consulta psicológica vocacional
Treinar as competências de intervenção de carreira mediante a aplicação dos conceitos teóricos na descrição,
compreensão, explicação de histórias vocacionais, bem como na concepção de intervenções de carreira (face
a situações reais ou simuladas)
Treinar as principais competências de consulta associadas às diferentes fases do processo de
aconselhamento vocacional
Treinar as competências de comunicação e de apresentação oral e escrita de trabalhos científico-técnicos,
nomeadamente ao nível da análise teórico-conceptual de histórias vocacionais diversas
Treinar as competências de pesquisa bibliográfica e de construção de modalidades de intervenção aplicada
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Identifying the main conceptual models of intervention in the life/career and their corresponding paradigms used
in the analysis of the phenomena being described
Identifying the main variables contributing to the process and to the result of career counseling
Developing critical career intervention skills by applying the theoretical concepts to the description,
understanding, explanation of vocational stories, as well as in the design of career intervention strategies (in
real-life or simulated situations)
Helping students build the main career counseling skills associated with the sequential steps of the career
counseling process
Developing critical communication competencies, namely in the oral and written presentation of scientifictechnical papers as well as in the conceptual analysis of different vocational stories
Developing competencies related to the literature review and to the construction of applied intervention
strategies
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
A. Principais modelos conceptuais de compreensão e de intervenção de carreira:
1. Ajustamento Pessoa-Ambiente (o conteúdo da carreira);
2. Desenvolvimentistas e Narrativas (o processo de desenvolvimento ou de construção da carreira);
3. Ancorados em torno do conceito de aprendizagem (conteúdo e processo);
4. Novos paradigmas (accionais, sistémicos e contemplando o papel do acaso).
B.O paradigma Europeu da orientação e do aconselhamento ao longo da vida: o papel da orientação e da
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consulta vocacional no memorando Europeu sobre aprendizagem ao longo da vida
C. Os modelos de serviços de carreira contemplando os diferentes níveis de intervenção
D. As variáveis de processo e de resultado na consulta vocacional e a sua relação com os diferentes modelos
teóricos:
1. Fases da consulta vocacional: criação da aliança de trabalho, avaliação inicial, definição de objectivos,
avaliação em profundidade, finalização do processo
2. Técnicas e procedimentos a utilizar
10.4.1.5. Syllabus:
A. Main conceptual models of career behavior, development and intervention
1.Adjustment Person-Environment (the content of career);
2. Development and Narratives (career development and/or construction process);
3.The integration of the learning paradigm (both career content and process);
4. New paradigms (actional, systemic and those integrating the role played by chance events).
B. The European paradigm of lifelong and life-wide guidance and counseling: The role of guidance and
counseling in the European memorandum on lifelong learning
C. Career service models encompassing different intervention levels
D. Process and outcome variables in vocational counseling and their relation with different theoretical models:
1. Career counseling steps: building of work alliance, initial assessment, definition of goals, in-depth
assessment and process finalization;
2. Use of techniques and procedures
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão fundamentalmente orientados para permitir ao estudante adquirir o
conhecimento e a compreensão das principais famílias teóricas explicativas do comportamento e do
desenvolvimento vocacional, bem como para a identificação dos modelos de aconselhamento e das propostas
práticas de intervenção e de promoção da carreira delas de correntes. Pretendem, igualmente, fornecer aos
estudantes conhecimentos e competências essências no âmbito do processo e do resultado da consulta
psicológica vocacional. O apoio contínuo à construção de propostas originais de intervenção a partir das
principais grelhas de leitura abordadas, bem como o reconhecimento dos principais construtos por elas
utilizadas para descrever histórias vocacionais, reais ou simuladas, fornece aos estudantes os conhecimentos
e as competências essenciais para um cientista-prático no domínio do aconselhamento de carreira.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is basically oriented to allow the students to acquire the knowledge and understanding about the
main theoretical families explaining vocational behavior and development, as well as about the main career
counseling models and proposals aiming to promote the vocational development. Students are also provided
with the necessary knowledge, and allowed to practice the basic skills involved in both the process and the
result of the vocational psychological counseling procedures. The support continuously given to the students to
their efforts in the construction of original intervention proposals, as well as the recognition of the main
constructs they use to describe real or simulated career stories provides the students with the essential
knowledge and competencies which a practical scientist must have in the career counseling domain.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo, discussão de casos, reflexão sobre modalidades de consulta psicológica de carreira e de
programas de intervenção.
Os estudantes deverão, no início da uc, optar por uma das seguintes modalidades de avaliação:
I-Modalidade de avaliação periódica:
Prova do tipo C – análise, em pequenos grupos, de um caso na óptica de 3 grandes abordagens conceptuais
(ajustamento; desenvolvimentista; aprendizagem - com integração dos novos paradigmas em cada uma delas):
15 valores.
Em cada aula prática será elaborada uma ficha – guião de análise da informação da história de vida/carreira
segundo o quadro teórico que está a ser abordado.
Prova de tipo B: Proposta guiada de planificação de uma intervenção tendo por base o racional de uma das
teorias estudadas: 5 valores.
II-Modalidade de avaliação final:
Prova de tipo A que incidirá sobre os conteúdos leccionados na unidade curricular. A prova será do tipo teóricoprático.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, case studies’ discussion, reflection on career counseling models and intervention programmes.
Students must choose between one of the two following modalities of evaluation:
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I-Periodic evaluation
Mandatory group assignment (75%):analysis of a career biography through the lenses of the main conceptual
and intervention models taught during the course: 15 points.
In practical classes students assessment guides of the career/life narratives according to the theoretical
framework under discussion.
Mandatory individual assignment (25%): presentation of a guided career intervention proposal based on one of
the conceptual and intervention models taught during the course:5 points.
II-Final evaluation
A theoretical and practical exam, focused on the assessment of both the theoretical contents and the practical
skills taught in this curricular unit: Students are expected to analyse a case study using the conceptual lenses
of the main theoretical families learnt in this curricular unit.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nesta unidade curricular os estudantes devem identificar os principais paradigmas conceptuais e de
intervenção de carreira, os seus principais construtos, propostas de intervenção e modelos de
aconselhamento de carreira deles decorrentes, pelo que a utilização do método expositivo e a discussão de
textos nucleares com os alunos se afiguram como modalidades de ensino-aprendizagem privilegiadas nas
aulas teóricas. O método expositivo, que assenta numa apresentação estruturada e orientada dos conteúdos
mais relevantes dos temas a abordar, fornece aos estudantes em situação de formação especializada inicial
alguns quadros de referência que facilitam a organização das temáticas em estudo, permitindo-lhes, ainda,
uma familiarização prévia com o material de aprendizagem que irão posteriormente manipular de forma
autónoma e progressivamente experiencial, particularmente nas aulas práticas. Por outro lado, o treino de
competências nucleares de intervenção de carreira é efectuado fundamentalmente nas aulas práticas
mediante a identificação de construtos decorrentes das diferentes famílias teóricas na leitura guiada de
histórias vocacionais, bem no apoio à aquisição das principais competências de consulta envolvidas nas
diferentes fases do processo de aconselhamento vocacional. Finalmente, o treino de competências de
pesquisa bibliográfica é efectuado através do apoio continuado à construção de propostas de aplicação de
conceitos, prestado em todas as aulas práticas, bem como no apoio tutorial semanal. Deste modo, a aquisição
dos conhecimentos, competências e atitudes que se julgam necessários para a intervenção de carreira
assenta, fundamentalmente, em processos e estratégias de ensino-aprendizagem propostos pelas
perspectivas da aprendizagem experiencial e da aprendizagem cooperativa.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In this curricular unit, students are supposed to identify the main conceptual and career intervention paradigms,
their main constructs and intervention proposals, as well as the counseling models associated with them. This
is the main reason why lectures, as well as the discussion of nuclear texts with the students are in fact the
privileged teaching- learning strategies used in the theoretical classes. Lectures, which consist in a structured
and guided presentation of the most relevant theoretical contents, provide students in initial specialized training
with frameworks facilitating the organization of the topics under study, thus allowing them to become familiar
with the learning material they will later manipulate autonomously and experientially, mainly in the practical
classes. On the other hand, the acquisition of nuclear career intervention competencies is basically carried out
in the practical classes via the identification of the main constructs proposed by the most important theoretical
families through the guided reading of vocational stories, as well as via the training of the main counseling skills
involved in the different steps of the career counseling process. Finally, the acquisition of competencies related
to the literature review is carried out through the continuous support to the construction of intervention
proposals in all practical classes, as well as in the weekly tutorial sessions. The acquisition of knowledge,
competencies and attitudes required to the best career practices are thus fundamentally based in strategies
and processes of teaching-learning proposed by both the experiential learning and cooperative learning
approaches.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Bown, D. (Eds.) (2002). Career Choice and Development (4ed). San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers
Gysbers, N., Heppner, M.J. & Johnston, J. (2009). Career counseling. Contexts, processes, and techniques(3rd
edition). Alexandria: American Counseling Association.
Hartung, P. & Subich, L. (Ed.) (2011). Developing Self in Work and Career: Concepts, Cases, and Contexts.
Wasington, DC: American Psychological Association.
Lent, R. W. & Brown, S. D. (2005). Career Development and Counseling – Putting Theory and Research to Work.
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons
Swanson, J. & Fouad, N. (2010). Career Theory and Practice: Learning Through Case Studies (2nd Ed.).
Thousand Oaks: Sage.
Savickas, M. (2011). Career Counseling (Series of Psychotherapy Theories). Washington, DC: American
Psychological Association..
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

462/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

Taveira, M.C. & Silva, J.T. (2011). Psicologia Vocacional. Perspectivas para a intervenção (2ª ed.). Coimbra:
Imprensa da Universidade de Coimbra.

Mapa XIV - 4.º PEDA - Intervenção Psicológica em Contextos Escolares
10.4.1.1. Unidade curricular:
4.º PEDA - Intervenção Psicológica em Contextos Escolares
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Cristina Ferreira de Almeida
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Paula Couceiro Figueira (3,5h de contacto durante metade das aulas previstas)
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ana Paula Couceiro Figueira (3,5h de contacto durante metade das aulas previstas)
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Identificar contextos escolares onde o Psicólogo intervém
Enunciar tarefas de intervenção psicológica da educação pré-escolar à superior
Descrever funções situadas do psicólogo
Conhecer modelos de intervenção
Perspetivar-se profissional numa equipa
Analisar técnicas e instrumentos de avaliação psicoeducativa
Ler e escrever relatórios por referência à CIF (Classificação de Incapacidade e Funcionalidade)
Estudar casos de percurso curricular alternativo, currículo adaptado e planos educativos individuais
Selecionar criteriosamente programas de apoio ao estudo e à aprendizagem
Planificar sessões de métodos de estudo e de aprendizagem de estratégias
Analisar programas de promoção de competências, com destaque para as cognitivas e metacognitivas (e
referência à literacia, numeracia e resolução de problemas)
Contactar com formas alternativas de avaliação (dinâmica)
Ensaiar metodologias de gestão da comunicação entre agentes educativos formais. informais e outras
entidades
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Identify school contexts where psychologist intervention is necessary
• Enumerate psychological intervention tasks from pre-school to higher education
• Describe localised functions of the Psychologist
• Know and understand intervention examples
• Professional in-put to the team
• Analyse psycho-educational assessment techniques and instruments
• Read and write reports with reference to the CIF (Classification of Functioning and Disability)
• Study cases of alternative curriculum routes, adapted curriculum and individual education plans
• Carefully select programmes that support study and learning
• Planning study method sessions and learning strategies
• Review programmes promoting skills, with emphasis on the cognitive and metacognitive (and reference to
literacy, numeracy and problem solving)
• Put into practice alternative forms of assessment (dynamic)
• Rehearse methods of communication management between both formal and informal education agents and
other entities
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução
Intervenção psicológica em contextos escolares, da educação pré-escolar à superior
Modelos de intervenção na escola
Participação do psicólogo em equipas
Gestão da comunicação
Orientação e acompanhamento escolar no estudo e na aprendizagem
Autorregulação
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Adaptação escolar
Diversidade étnica e cultural
Programas de Promoção Cognitiva e sua implementação em Portugal
• Enriquecimento Instrumental (R. Feuerstein, 1980)
• Filosofia para Crianças (Lipman et al, 1984)
• Projecto Inteligência (Harvard, 1983)
• IDEAL (Bransford & Stein, 1984)
• Inteligência aplicada, criativa e analítica (Sternberg, 1986)
• Progresint (Yuste et al., 1994)
• Pensamento Lateral (De Bono, 1971) e outros
Referência a Programas de competências sociais e de gestão emocional , com enfoque em:
Inteligências Múltiplas
Criatividade
Os jogos como ferramenta de avaliação e de intervenção psicológica
10.4.1.5. Syllabus:
Psychological intervention in school settings, from preschool to higher education
Samples of intervention in a school
Psychologist participation in a team
Communication management
School guidance and support at study and learning
Self-Regulation
Adjustment to school
Ethnic and cultural diversity
Cognitive Promoting Programme and its implementation in Portugal
• Instrumental Enrichment (R. Feuerstein, 1980)
• Philosophy for Children (Lipman et al, 1984)
• Project Intelligence (Harvard, 1983)
• IDEAL (Bransford & Stein, 1984)
• Applied intelligence, creative and analytical (Sternberg, 1986)
• Progresint (Yuste et al. 1994)
• Lateral Thinking (De Bono, 1971) and other
Reference to programmes of social skills and emotional management, focusing on:
Multiple Intelligence
Creativity
Games as a tool for psychological evaluation and intervention
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O Psicólogo intervém em situações com origem ou expressão na escola, na prevenção universal, seletiva ou
indicada, junto de indivíduos ou grupos, desde a educação pré-escolar.
Atendendo às especificidades do desenvolvimento, fins educativos e enquadramento sociocultural e
económico das instituições, a vertente psicológica numa intervenção de equipa representa uma especialidade
para promover sucessos na aprendizagem, adaptação e acrescentar valor às estruturas de inclusão e
construção da autonomia.
Tal supõe conhecer modelos, e deles abstrair componentes essenciais de fundamentação para uma ação
sistemática e coerente. A capacidade de gerir processos (e.g., de comunicação) facilita a orientação e
acompanhamento dos casos, com reflexo na monitorização e autorregulação.
A diversidade pessoal e cultural requer seleções criteriosas de programas de treino de competências, com
ajuste às variáveis das pessoas, dos contextos e respetivas relações sistémicas.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The psychologist intervenes in situations originating or occurring at school, through universal prevention,
selective or indicated, from individuals or groups, as of pre-school education.
Given the specific developmental, educational and socio-cultural environment and economic institutions, the
involvement of a psychological dimension represents a specialized team to promote learning success, adapting
and adding value to the structures of inclusion and building autonomy.
This requires knowledge of examples, and from them extracts essential components of abstract reasoning for
systematic and coherent action. The ability to manage processes (e.g., communication) facilitates the guidance
and monitoring of cases, connecting with their monitoring and self-regulation.
The personal and cultural diversity requires careful selection of skill training programmes, adjusting to the
variables of people, contexts and respective systemic relations.
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10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Privilegia-se a participação ativa e aprendizagem, da pesquisa orientada, planificação, colaboração em projetos
de investigação ou intervenção em curso.
Prevê-se problematização de situações reais, com reporte a conteúdos teóricos ministrados ou recuperados,
sob tutoria e supervisão das docentes.
A avaliação desta uc poderá ser realizada através de um exame final (100%) ou através de avaliação periódica
que, nesta unidade curricular corresponderá a:
- Relatórios individuais de resolução de problemas apresentados ou descobertos a propósito das rubricas
programáticas (75% da classificação);
- Projeto de intervenção ou investigação (em grupo) visando promoção do sucesso e/ou adaptação escolar
(25% da classificação final).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The focus is on active participation and learning, orientated research , planning, collaboration or intervention
with on-going research projects
Real problematic situations are predicted , with mention to the theoretical concepts taught or recovered under
teacher’s supervision and mentoring.
The assessment of this C.U. may be accomplished through a final exam (100%) or by periodic assessment that
in this course corresponds to:
- Individual reports solving problems presented or discovered within programme lines (75% of rating);
- Intervention or research project (group) in order to promote the success and / or adjustment to school (25% of
final grade).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O Psicólogo da Educação intervém em contextos diferentes e a propósito de questões escolares diversas, pelo
que se preconiza contacto, tanto quanto possível experiencial, com diferentes tipos de escolas,
públicas/privadas, de educação pré-escolar e escolar, de Ensino Básico, Secundário e Superior, e em cada
contexto a definição de objetivos do serviço que dele é esperado, coerente com o estado de desenvolvimento
dos estudantes, as finalidades de instrução e o espectro das suas funções. Visando a sua proficiência na
reunião de informação (por pesquisa ativa e sistemática, por inquérito, estudo de casos, …) é objetivo desta
unidade curricular que o psicólogo se perspetive enquanto profissional com a sua especialidade dentro de uma
equipa para a resolução de problemas na escola.
Da pesquisa, debate, reflexão e confronto (por exemplo, através de role-play) deve clarificar a definição das
situações e das suas tarefas nas situações, ou analisar necessidades perspetivando a sua ação apoiada em
instrumentos, técnicas, programas, jogos e outros recursos, e planificar a ação no processo educativo. A
participação em equipas multidisciplinares e o estabelecimento de parcerias requer um treino em
competências de comunicação e de resolução cooperativa de problemas.
A fim de decidir criteriosamente o plano de ação, torna-se imprescindível que problematize com clareza as
situações indicadas, pelo que necessita de dominar competências de avaliação (da escolha, utilização e leitura
de resultados de abordagens de teste, entrevista, observações, …) desenvolvendo esquemas de intervenção
baseados em modelos teóricos consistentes e consubstanciados nas avaliações e relatórios psicoeducativos
redigidos por referência à CIF. A possibilidade de avaliar interativa ou dinamicamente favorece o conhecimento
dos processos dos aprendizes e fornece pistas qualitativamente relevantes de intervenção.
A participação do psicólogo na escola passa, designadamente, pelo diagnóstico diferencial, encaminhamento e
acompanhamento regido por princípios de inclusão escolar, pelo que lhe são requeridas aptidões na definição
de planos curriculares adaptados ou alternativos, integração curricular (gestão da comunicação entre
diferentes professores e entre a escola e a família e outros equipamentos coletivos e sociais).
O conhecimento direto de programas de treino de competências gerais e específicas e conhecimento
atualizado da avaliação internacional de competências literárias, de numeracia e de resolução de problemas
são auxiliares da participação fundamentada do psicólogo. Assume particular destaque o seu papel facilitador
da organização dos métodos de estudo e monitorização das estratégias de aprendizagem.
Os métodos ativos de aprendizagem fomentam o desenvolvimento pessoal e profissional do Psicólogo, com
referência às possibilidades tecnológicas de suporte aos objetos de aprendizagem baseada em problemas e
acesso a informação diversa em ambientes ricos em conteúdo e interatividade.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The Educational Psychologist operates in different contexts and purposes on various school issues; it is
therefore recommended that as much experiential contact as possible with different types of schools, public /
private, preschool, Basic Education, Secondary and Superior, is made available. In each context the definition of
service objectives of the expected should be communicated, consistent with the state of student development,
the purposes of education and range of its functions. Aiming their proficiency towards information gathering (for
active research and systematic, for investigation, case studies ...) is the objective of this course and that the
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psychologist puts into perspective his professionalism with team expertise solve scholastic issues.
Research, debate, reflection and confrontation (e.g., through role-play) should clarify the definition of situations
and their tasks, or analyse needs putting into perspective actions supported by tools, techniques, programs,
games and other resources and an action plan in the educational process. Participation in multidisciplinary
teams and partnerships requires training in communication skills and collaborative problem solving.
In order to decide carefully the plan of action, it becomes imperative to list precisely all problems, master skills
assessment need to be mastered (the choice, the use and the reading of testing approach results, interviews,
observations, ...) developing schemes of intervention based on theoretical examples consistent and embodied in
the psycho-educative evaluations and reports drafted through reference to the CIF. The possibility of evaluating
interactive and dynamically promotes the understanding of the processes of learning and provides qualitative
clues to relevant intervention.
The participation of psychologists in school, in particular, transits through the differential diagnosis, referral and
monitoring governed by principles of inclusion, the skills that are required in the definition of adapted or
alternative curricula integration (management of communication between teachers, different schools, family
and other collective and social facilities).
The direct knowledge of general and specific skill training programmes and up-to-date knowledge assessment
of international literary, numeracy and problem solving skills are fundamentally aided by the psychologist. Their
role is particularly highlighted as being one that facilitates organisation of study methods and monitoring of
learning strategies.
The active learning methods encourage the psychologist’s personal and professional development, with
consideration for the technological possibilities of all available support objects for problem-based learning and
also the access to information rich in content and interactivity, within diverse environments.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Almeida, L.S., et al. (2009). Manual- Programa de Promoção Cognitiva (5ª ed). Braga: Psiquilíbrios.
Figueira, A.P.C. (1997). Aprendizagem auto-regulada. Considerações gerais. RPP, 31(1, 2, 3), 239-260.
Julià, F.F. (2005). O Psicopedagogo e os novos desafios educativos, in B. del R. Igea e col., Presente e Futuro do
trabalho psicopedagógico. Porto Alegre: Artmed.
Lopes, J., Rutherford, R., Cruz, M.C., Mathur, S., & Quinn, M. (2006). Competências Sociais: Aspectos
Comportamentais, Emocionais e da Aprendizagem. Braga: Psiquilibrios.
Maher, C.A. & Zins, J.E. (1987) (eds). Intervenções psicoeducacionais em contextos educativos. Métodos e
procedimentos para potenciar a competência dos alunos. NY: Pergamon Press.
Monteiro, A., Moreira, J.A., & Almeida, A.C. (Org.) (2012). Educação online: Pedagogia e aprendizagem em
plataformas digitais. Santo Tirso: De Facto Editores.

Mapa XIV - 4.º PEDA - Avaliação e Intervenção nas Necessidades Educativas Especiais
10.4.1.1. Unidade curricular:
4.º PEDA - Avaliação e Intervenção nas Necessidades Educativas Especiais
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marcelino Arménio Martins Pereira
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
--10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos
1. Enquadrar teoricamente e com rigor a reabilitação/intervenção no campo das necessidades educativas
especiais;
2. Analisar criticamente as limitações e problemas que se colocam à prática psicológica neste domínio,
particularmente no que concerne ao aconselhamento psicoeducativo;
3. Conhecer métodos e técnicas que permitam planificar a avaliação e a intervenção.
Competências
1. Caracterizar do ponto de vista etiológico, semiológico, epidemiológico e nosográfico os grupos especiais
estudados;
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2. Utilizar corretamente os principais instrumentos de avaliação psicológica usados neste domínio;
3. Elaborar relatórios de avaliação psicológica e proceder ao respetivo aconselhamento.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives
1. To frame theoretically and rigorously the rehabilitation/intervention in the field of special educational needs;
2. To critically analyze the limitations and problems that the psychological practice faces in this area,
particularly regarding psychoeducational counseling;
3. To know methods and techniques for intervention evaluation and planning.
Skills
1. To be able to characterize the etiologic, semiological, epidemiological and nosographic perspective of the
special group studied;
2. To be able to use correctly the major psychological assessment instruments used in this field;
3. To be able to prepare evaluation reports and make the respective psychological counseling.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1.As idiossincrasias do aconselhamento psicológico nas necessidades educativas especiais.
2.DA da matemática e DA não-verbais: caracterização; protocolo de avaliação psicológica e diagnóstico
diferencial; diretrizes para a elaboração de um programa de intervenção.
3.Sobredotação, talento e comportamentos de excelência: definições e terminologia; sinalização e
identificação; regularidades no desenvolvimento cognitivo e sócio-emocional; Intervenção e aconselhamento
psicoeducativos; modelos curriculares e elaboração de programas de intervenção.
4.Cegueira e baixa visão: definições e etiologias mais relevantes; regularidades no desenvolvimento cognitivo e
sócio-emocional; intervenção psicoeducativa.
5.Surdez e hipoacusia: definições e etiologias mais relevantes; regularidades no desenvolvimento cognitivo e
sócio-emocional; intervenção psicoeducativa.
Esta UC é planificada numa lógica de continuidade em relação à uc de NEE nomeadamente no que se reporta
ao módulo das DA
10.4.1.5. Syllabus:
1.The idiosyncrasies of psychological counselling in special needs education.
2.Difficulties in learning mathematics and nonverbal learning disabilities: characterization, psychological
evaluation protocol and differential diagnosis, guidelines for developing an intervention program.
3.Giftedness, talent and excellent behaviour: definitions and terminology; identification and signals; regularities
in cognitive and socio-emotional development; Psychoeducational intervention and counseling; curricular
models and development of intervention programs.
4.Blindness and low vision: definitions and relevant etiologies; regularities in cognitive and socio-emotional
development, psychological and educational intervention.
5.Deafness and hearing loss: definitions and relevant etiologies; regularities in cognitive and socio-emotional
development, psychological and educational intervention.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A explicitação dos conceitos patentes nos pontos 1 a 5 do programa, permitirão enquadrar teoricamente e com
rigor a intervenção no campo das necessidades educativas especiais; assegurarão os fundamentos para um
posicionamento crítico e fundamentado sobre a prática psicológica neste domínio; constituirão, em simultâneo,
as bases para o planeamento e implementação de intervenções adequadas por parte dos psicólogos que irão
trabalhar em contextos educativos
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The clarification of the concepts in points 1 to 5 of the program, will establish a theoretical framework and
rigorous intervention in the field of special educational needs, ensuring the foundations for a critical and
grounded perspective on the psychological practice in this area; simultaneously providing the bases for
planning and implementing appropriate interventions by psychologists who will work in educational settings.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino incluem: (i) aulas expositivas; (ii) estudos de caso; (iii) exercícios de simulação, (iv)
técnicas audiovisuais; (v) visitas de estudo.
A avaliação periódica nesta unidade curricular será uma média ponderada, arredondada às décimas, do
somatório da nota do exame - Prova do tipo A (50%); da avaliação de um trabalho de investigação escrito, que
também será apresentado oralmente - Prova do tipo B (30%); e da nota dos trabalhos efetuados no decorrer
das aulas práticas - Prova do tipo C (20%), que incluem, entre outros: (i) relatório de uma visita de Estudo a uma
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Instituição de Educação Especial. (ii) cotação e interpretação de materiais que integram o protocolo de
avaliação psicológica da casuística referente às dificuldades de aprendizagem e às crianças com
características de sobredotação.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methods include: (i) lectures, (ii) case studies, (iii) simulation exercises, (iv) audiovisual techniques, (v)
field trips.
The periodic evaluation of this unit will be a weighted average, rounded to one decimal place, of the sum of the
exam grade - Type A (50%), the evaluation of a research paper, which will also be presented orally - Type B
(30%); and of the grade resulting from the work done during the practical classes - Type C (20%), which
includes, among others: (i) report done after a field trip to an institution of Special Education. (ii) quotation and
interpretation of materials that comprise the psychological assessment protocol relating to learning difficulties
and to children with characteristics of giftedness.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas expositivas fornecerão os fundamentos para o aluno enquadrar com rigor a intervenção no campo das
necessidades educativas especiais e caracterizar do ponto de vista etiológico, semiológico, epidemiológico e
nosográfico os grupos especiais estudados. Os estudos de caso servirão fundamentalmente para os alunos (i)
conhecerem os métodos e técnicas que permitem planificar a intervenção; (ii) identificarem e caracterizarem
os principais instrumentos utilizados na avaliação psicológica dos grupos estudados; (iii) elaborarem relatórios
de avaliação psicológica e proceder ao respetivo aconselhamento. As visitas de estudo serão oportunidades
para os alunos analisarem criticamente as limitações e problemas que se colocam à prática psicológica neste
domínio.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures provide the rationale so that the student can rigorously frame the intervention in the field of special
educational needs and characterize through an etiological, semiological, epidemiological and nosographic
perspective the special group studied.
The case studies allow students primarily to (i) know the methods and techniques to plan the intervention, (ii)
identify and characterize the main instruments used in psychological assessment of both groups; iii) prepare
evaluation reports and make the respective psychological counseling. The field trips are opportunities for
students to critically analyze the limitations and problems facing the psychological practice in this area.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
- Blasch, B., Wiener, W. & Welsch, R. (Eds) (1999). Foundations of orientation and mobility. AFB: New York.
- D'Amato, R. C. & Flechter-Jazen, E. & Reynolds, C. (2005). Handbook of school neuropsychology. New Jersey:
Wiley & Sons.
- Frank; R. & Elliott, T. (2000). Handbook of rehabilitation psychology. Washington: APA.
- Pereira, M. A. M. (1998). Crianças sobredotadas: Estudos de caracterização. Tese de doutoramento não
publicada. Coimbra: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. .
- Swanwick, R. & Gregory, S. (2007). Sign bilingual education: policy and practice. London: David Fulton
Publishers.
- Wang, M.; Reynolds, M. & Herbert, H. (2005). Handbook of special education: research and practice. Oxford:
Pergamon Press.

Mapa XIV - 4º - Instrumentos de Avaliação e Relatórios Psicológicos
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º - Instrumentos de Avaliação e Relatórios Psicológicos
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Manuel Rodrigues Simões 10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria João Rama Seabra Santos <seabramj@fpce.uc.pt> [12h30m; 5 aulas]
Manuela Vilar <mvilar@fpce.uc.pt> [12h30m; 5 aulas]
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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Maria João Rama Seabra Santos <seabramj@fpce.uc.pt> [12h30m; 5 aulas]
Manuela Vilar <mvilar@fpce.uc.pt> [12h30m; 5 aulas]
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos: 1. Usar de modo rigoroso os instrumentos de avaliação psicológica. 2. Articular a informação obtida
a partir dos instrumentos de avaliação tendo em vista a elaboração de um Relatório Psicológico relevante e
defensável. 3. Apreender a articulação do eixo da prática psicológica com o da investigação (teórica e empírica)
em avaliação psicológica, instrumentos e relatórios psicológicos.
Competências: 1. Conhecer instrumentos de avaliação psicológica necessários ao exercício profissional da
Psicologia em diferentes contextos e com estudos em Portugal. 2. Identificar questões de natureza técnica,
psicométrica e ética, relativas ao uso de instrumentos com base na análise da investigação teórica e empírica
publicada. 3. Demonstrar capacidade para comunicar informação obtida e domínio das técnicas de escrita de
relatórios psicológicos. 4. Compreender a complexidade
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: 1. To use in a rigorous way psychological assessment instruments. 2. To articulate the information
gathered by psychological assessment tools in order to write a relevant and well-founded psychological report.
3. To learn how to articulate the axis of psychological practice with the axis of research (theoretical and
empirical) in psychological assessment, instruments and psychological reports.
Competencies:1. To know psychological assessment tools necessary for professional practice in Psychology
in different contexts and with studies in Portugal. 2. To identify key issues from technical, psychometric and
ethical nature related to the use of instruments based on the analysis of the published theoretical and empirical
research. 3. To demonstrate competencies in communicating the information obtained and in writing
psychological reports. 4. To understand the complexity of the specialized work of the psychologist as an expert
in psychological assessment and in writing reports.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Objectivos, pressupostos, vantagens e limites, parâmetros psicométricos e investigação adicional relativa a
instrumentos de avaliação psicológica que examinam: 1.1. a inteligência (WAIS-III); 1.2. a personalidade (MMPI2, NEO PI-R, MCMI-III, 16 PF-5; EPQ-R; ICAC, PHSCS-II) e 1.3. sintomas (STAI, BSI, BDI/ BDI-II, IACLIDE, RCMAS,
STAI-C, Rorschach, TAT). 2. Investigação com novos instrumentos de avaliação psicológica desenvolvidos para
a população portuguesa: IACFiTe; IAFAI; MoCA. 3. Relatórios Psicológicos: escrita; linhas orientadoras e
outros conselhos técnicos na preparação e defesa do relatório; rubricas (análise do pedido e informação
contextual; observação do comportamento; resultados nos testes e outros instrumentos de avaliação e
respectiva interpretação; Impressões diagnósticas e conceptualização/formulação do caso; recomendações);
exemplos; questões éticas e deontológicas. 4. O psicólogo como perito em tarefas de avaliação psicológica e
elaboração de relatórios.
10.4.1.5. Syllabus:
Aims, assumptions, advantages and limitations, psychometric parameters and other research with
psychological assessment tools that examin: 1.1. Intelligence (WAIS-III); 1.2. Personality (MMPI-2, NEO PI-R,
MCMI-III, 16 PF-5; EPQ-R; ICAC, PHSCS-II, Rorschach, TAT) and 1.3. Symptoms (STAI, BSI, BDI/ BDI-II, IACLIDE,
RCMAS, STAI-C): 2. New instruments for psychological assessment developed for Portuguese population:
IACFiTe, IAFAI, MoCA). 3. Psychological Reports: technical aspects of writing, guidelines and other technical
advice in the preparation and presentation of the report; table of contents (analysis of the application and
background information, observation of behavior, test scores and other assessment tools and their
interpretation, diagnostic impressions and conceptualization / formulation of the case; recommendations);
examples, ethical and deontological issues. 4. The psychologist as an expert in psychological assessment tasks
and writing reports.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa da unidade curricular compreende uma revisão de alguns dos instrumentos simultaneamente mais
importantes e utilizados em Avaliação Psicológica incluindo testes tradicionais atualizados ou objeto de novas
adaptações e instrumentos recentemente desenvolvidos no nosso país. Estes instrumentos têm vantagens e
limitações; diferem na sua complexidade, nos programas de investigação/validação e nos domínios avaliados
ou nos contextos de utilização, proporcionam uma medida mais precisa e rigorosa, e são necessários para
concretizar a avaliação psicológica e para a redação de relatórios psicológicos (objetivos da unidade
curricular). O ensino está centrado em instrumentos de avaliação representativos e na integração da
informação obtida na avaliação psicológica no relatório psicológico.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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This syllabus provides a review of some of the most important and used tools in Psychological Assessment,
including either traditional tests updated, or recent adaptations and new developed instruments in Portugal.
These tools have advantages and disadvantages; vary in their complexity, research/validation programmes and
in evaluated domains or contexts of utilization, provide more precise and accurate measurement, and are
needed to conduct psychological assessment and to write psychological reports (curricular unit's objectives).
Practical work (use of several tests in the context of psychological report. The teaching focus is on
representative psychological assessment instruments and on the integration of data in psychological report.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo;treino com materiais de testing;avaliação de protocolos;sumários;bibliografia.
Avaliação dos alunos:1.Componente teórica (exame escrito):Questões de Escolha múltipla, completamento,
curto e médio desenvolvimento(10 ou 9 valores, no caso do aluno pretender responder regularmente a
questões apresentadas nas aulas de profissionais de psicologia convidados).2.Componente prática (relatório
psicológico): 10 valores.
Avaliação da comp. prática: Relatório de Caso.O TP deve ser realizado em grupos de 2 alunos.1.Proceder à
realização de entrevista(s) e administração de uma bateria de testes / instrumentos de avaliação
psicológica;2.Cotação, análise e interpretação de resultados;3.Formulação de caso;4.Conclusão e análise
crítica do processo;5.Elaboração de um relatório psicológico.
Sujeito a avaliar com 18 ou mais anos, sem patologia e preferencialmente não familiar.
Materiais de avaliação disponíveis no GAID,Testoteca e Laboratório de Avaliação Psicológica.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Método expositivo; data show; treino com materiais de testing; avaliação de protocolos; sumários; bibliografia.
Avaliação dos alunos: 1. Componente teórica (exame escrito): Questões de Escolha múltipla, curto e médio
desenvolvimento (10 /20). 2. Componente prática (relatório psicológico): 10 valores.
Avaliação da componente prática: Relatório de Caso. O trabalho prático, realizado em grupos de 2 alunosObjetivos: 1. Proceder à realização de entrevista(s) e administração de uma bateria de testes / instrumentos de
avaliação psicológica; 2. Cotação, análise e interpretação de resultados; 3. Formulação de caso; 4. Conclusão e
análise crítica do processo; 5. Elaboração de um relatório psicológico.
Sujeito a avaliar com 18 ou mais anos, sem patologia e preferencialmente não familiar.
Materiais de avaliação disponíveis no Gabinete de Apoio à Investigação e Docência, Testoteca e Laboratório de
Avaliação Psicológica.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Metodologia de ensino diversificada (exposição, treino com materiais de testing). A exposição de matéria
centrada nos instrumentos apresentados e nos relatórios por um lado, e o trabalho prático individual
monitorizado ao longo do semestre, que inclui o uso supervisionado de técnicas e instrumentos de avaliação
(administração, cotação e interpretação) e a integração da informação obtida no relatório psicológico por outro,
pretendem assegurar a articulação entre metodologias de ensino e objetivos da UC.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Diversified teaching methodologies (lectures, testing materials analysis, training with tests).
Lectures concerning instruments and psychological reports and individual practical work with supervision
(including test administration, scoring and interpretation) and the integration of data in psychological report,
pretends to assure the articulation/coherence between teaching methodologies and the curricular unit's
objectives.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Boyle, G. J., Saklofske, D. H., Matthews, G. (Eds.) (2012). Psychological Assessment (Vol. I-IV). New York: Sage.
Harwood, T. M., Beutler, L. E., & Groth-Marnat, G. (Eds.) (2011). Integrative assessment of adult personality (3rd
ed.). New York: Guilford Press.
Maruish, M. E. (Ed.) (2004). The use of psychological testing for treatment planning and outcomes assessment
(3rd ed.) (Vol. I-III). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Ownby, R. L. (2007). Psychological reports: A guide to report writing in psychology (4rd ed.). New York: Wiley.
Zuckerman, E. L. (2010). Clinician’s thesaurus: The guide to conducting interviews and writing psychological
reports (7th ed.). New York: Guilford.
Séries: Provas Psicológicas em Portugal (1995, APPORT); Testes e Provas Psicológicas em Portugal (1999;
APPORT); Avaliação Psicológica: Instrumentos validados para a população portuguesa (Vol. I/2003; Vol. II/2004;
Vol.III/2007; Quarteto); Contextos e Instrumentos de Avaliação Psicológica (Vol. I, 2011; Almedina).
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Mapa XIV - 4º PEDA - Desenvolvimento e Intervenção no Adultoe Idoso/Dev and Inter in Adulthood and Elderly
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º PEDA - Desenvolvimento e Intervenção no Adultoe Idoso/Dev and Inter in Adulthood and Elderly
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira 10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Eduardo João Ribeiro dos Santos, 2ªf, 10h-12h, Gab. 5.25
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Eduardo João Ribeiro dos Santos, 2ªf, 10h-12h, Gab. 5.25
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer os principais modelos de desenvolvimento humano aplicados aos adultos e idosos
- Analisar os grandes temas de vida que se colocam ao adulto e ao idoso.
- Compreender as dinâmicas pessoais e contextuais envolvidas na transição da idade adulta para a velhice.
- Compreender e analisar programas de promoção do desenvolvimento e do bem estar de adultos e idosos
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
-To know the main human development models applied to adults
-To analyze the main themes and issues in adulthood and late adulthood.
- To understand the personal and contextual dynamics involved in the transition process from adulthood to
elderly.
- To understand and analyze intervention programs designed to promote development and well-being in adults
and elderly.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Modelos de Desenvolvimento Humano: da adultez emergente à idade adulta e à idade adulta avançada/
Human development models: from emerging adulthood to adulhood and late adulthood.
2. Transição da adultez emergente para a idade adulta
3. O que é ser adulto?
3.1 Mudanças cognitivas e psicossociais na idade adulta
4. A idade adulta avançada
5. Intervenção com adultos e idosos
10.4.1.5. Syllabus:
1. Human development models: from emerging adulthood to adulthood and late adulthood.
2. Transitions from emerging adulthood to adulthood
3. What it means to be adult?
4. Late adulthood
5. Interventions with adults and elderly
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estão alinhados sincronamente com os objetivos da unidade curricular
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents are synchronously aligned with the goals of the course

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentações teóricas, resolução de exercícios e discussão de casos
Exame Final
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, pratical activities and case discussions. Exame / Exam.
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10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular é obtida
através da implementação de uma atitude centrada na relação entre pesquisa e prática.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The coherence between the learning strategies and the goals of the course is obtained through the
implementation of a research-practice attitude
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Anderson, M., Goodman, J., & Schlossberg, N. (2012). Counseling adults in transition: linking Schlossberg’s
theory with practice in a diverse world, 4th ed. New York: Springer.
Backman, L., Nyberg, L. (2010). Successful aging: Perspectives from the behavioral sciences. New York:
Cambridge University Press.
Novo, R. F. (2007). Para além da eudaimonia: O bem-estar psicológico em mulheres na idade adulta avançada.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Simões, A. (2006). A nova velhice: um novo público a formar. Coimbra: Coimbra Almedina.
Vondracek, F. W., Ferreira, J. A., & Santos, E. (2010). Vocational Behavior and Development in Times of Social
Change: New Perspectives for Theory, Research, and Practice. International Journal for Educational and
Vocational Guidance, Volume 10, Number 2, 125-138 (Springer) (Hindex: 8)
Whitbourne, S. K. (2001). Adult development and aging. New York: John Eiley and Sons, Inc.

Mapa XIV - Avaliação Neuropsicológica
10.4.1.1. Unidade curricular:
Avaliação Neuropsicológica
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Manuel Rodrigues Simões
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Marcelino Arménio Martins Pereira
Isabel Maria Marques Alberto
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Marcelino Arménio Martins Pereira
Isabel Maria Marques Alberto
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos: 1. Conhecer o processo e protocolos de avaliação neuropsicológica. 2. Conhecer alguns dos
principais testes neuropsicológicos associados ao exame de diferentes domínios neurocognitivos, incluindo as
suas potencialidades e limites.
Resultados de aprendizagem: 1. Demonstrar competência na administração, cotação e interpretação dos
resultados nos testes. 2. Demonstrar capacidade para articular e comunicar informação obtida a partir da
entrevista, história clínica e resultados nos testes no contexto da elaboração de um relatório neuropsicológico.
3. Compreender a complexidade do trabalho de avaliação neuropsicológica. 4. Conhecer temas atuais de
investigação e avaliação em neuropsicologia forense e neuropsicologia pediátrica.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Obiectives: 1. To know the neuropsychological assessment process and protocols. 2. To know some of the
major neuropsychological assessment tests covering different neurocognitive domains, including advantages
and limits.
Learning Outcomes: 1. To be competent in neuropsychological test administration, scoring and interpretation.
2. To be able to articulate and communicate the information obtained (from interview, clinical history and the
tests) to write neuropsychological case reports. 3. To understand the complexity of the neuropsychological
assessment. 4. To understand neuropediatric and forensic neuropsychological assessment issues.
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10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Avaliação Neuropsicológica. Biblioteca básica (livros, publicações periódicas, editoras de testes), história,
princípios, objetivos, contextos de utilização e processo.
2. Entrevista e história clínica.
3. Testes Neuropsicológicos: administração, cotação, interpretação.
4. Testes Neuropsicológicos e domínios de avaliação: Memória, Atenção, Funções Executivas, Perceção visual,
Linguagem, Motricidade, Lateralidade, Orientação.
5. Bateria de Avaliação Neuropsicológica de Coimbra (BANC). Usos no exame de diferentes condições clínicas
e educativas (Epilepsia, PHDA, TCE).
6. Relatório neuropsicológico.
7. Questões especiais em Avaliação Neuropsicológica: Neuropsicologia pediátrica e forense.
10.4.1.5. Syllabus:
. Neuropsychological Assessment: Basic Library (books, periodicals, publishers of tests), history, principles,
aims, context uses and process.
2. Interview and clinical history.
3. Neuropsychological Tests: administration, scoring and interpretation.
4. Neuropsychological Tests by assessment domains: Memory, Attention, Executive Functions, Visual
perception, Language, Motor skills, Laterality, Orientation.
5. Neuropsychological Assessment Battery of Coimbra. Use in the examination of different clinical and
educational conditions (epilepsy, ADHD, TBI).
6. Neuropsychological report.
7. Special issues in neuropsychological assessment: paediatric and forensic neuropsychology.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa enuncia princípios e exemplifica o processo de avaliação neuropsicológica, apresenta alguns dos
testes neuropsicológicos mais importantes por domínios de avaliação e faculta conhecimento e competências
práticas de administração, cotação e interpretação de testes neuropsicológicos necessários à elaboração de
um relatório (trabalho prático individual).
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus provides neuropsychological assessment process and principles, presenting some of the most
important neuropsychological tests by assessment domains, as also knowledge and practical skills necessary
to make use of neuropsychological test administration, scoring, interpretation and report writing (Individual
practical assignment).
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo; diapositivos; material de testing; treino com materiais de testing; avaliação de protocolos;
sumários; bibliografia (livros, capítulos, artigos, outros textos, slides apresentados nas aulas). Os materiais de
testing encontram-se na Testoteca, Gabinete de Apoio à Investigação e Docência ou Laboratório de Avaliação
Psicológica.
Avaliação dos alunos: 1. Exame escrito (teórico): 10 valores (Questões de Escolha múltipla, completamento,
curto e médio desenvolvimento). 2. Trabalho prático individual: 10 valores.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, slides, testing material, training with testing materials, evaluation of protocols, summaries,
bibliography (books, chapters, articles, other texts, slides presented in class). The testing materials can be
found in the “Testoteca”, in Teaching and Research Support Office - Gabinete de Apoio à Investigação e
Docência, and in the Psychological Assessment Lab - Laboratório de Avaliação Psicológica).
Student assessment: 1. Written exam: 10 marks (Multiple Choice Questions, filling in, short and medium
development). 2. Individual practical assignment (case report): 10 marks.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Metodologia de ensino diversificada (exposição, material de testing, treino com materiais).
A exposição de matéria centrada nos instrumentos apresentados e o trabalho prático individual monitorizado ao
longo do semestre, que inclui o uso supervisionado de técnicas e instrumentos de avaliação (administração,
cotação e interpretação) e a integração da informação obtida no relatório neuropsicológico por outro,
pretendem assegurar a articulação entre metodologias de ensino e objetivos da UC.
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10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Diversified teaching methodologies (lectures, testing materials analysis, and training with tests).
Lectures concerning instruments and the individual practical work with supervision (including test
administration, scoring and interpretation) and the integration of data in neuropsychological report, pretends to
assure the articulation/coherence between teaching methodologies and the curricular unit's objectives.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Armengol, G., Kaplan, E., & Moes, E. (2001). The consumer-oriented neuropsychological report. Lutz, FL: PAR.
Baron, I. (2004).Neuropsychological evaluation of the child. New York: OUP.
Davis, A. (2010).Handbook of pediatric neuropsychology. New York: Springer.
Horton Jr., A. & Hartlage, L. (Eds.) (2010). The handbook of forensic neuropsychology (2nd ed). New York:
Springer.
Koziol, L. & Budding, D.(2009).Subcortical structures and cognition: Implications for neuropsychological asses.
New York: Springer.
Lezak, M., Howieson,D., Bigler, E., & Tranel, D.(2012).Neuropsychological assessment (5th ed). New York: OUP.
Morgan, J., Baron, I. & Ricker, J. (Eds) (2011).Casebook of clinical neuropsychology. New York: OUP.
Schoenberg,M. & Scott, J. (Eds) (2011).The little black book of neuropsychology: A syndrome-based approach.
New York: Springer.
Strauss, E.,Sherman,E. & Spreen, O.(2006).A compendium of neuropsychological tests: Administration, norms,
and commentary (2nd ed). New York: OUP.

Mapa XIV - 4º PsiCln Saud/PSF - Fundamentos da Psicoterapia Sistémica: teoria e Investigação
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º PsiCln Saud/PSF - Fundamentos da Psicoterapia Sistémica: teoria e Investigação
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Paula Pais Rodrigues da Fonseca Relvas
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos: Conhecimento e compreensão crítica dos pressupostos teóricos e conceitos subjacentes à
psicoterapia sistémica bem como da evidência científica que a suporta. Implicações na avaliação e
intervenção.
Resultados da aprendizagem: ser capaz de 1) identificar um sistema enquanto a) objecto de
compreensão/intervenção e b) de o descrever em termos estruturais e funcionais; 2) analisar o seu
funcionamento, processos de comunicação perspectivar a mudança; 3) avaliar uma situação psicopatológica
em termos relacionais e ecossistémicos, desconstruir problemas em termos de visões múltiplas e de os
reenquadrar; 4) construir hipóteses sistémicas e, a partir daí, identificar abordagens terapêuticas; 6) analisar
criticamente a evidência empírica no domínio e retirar implicações
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: Knowledge and critical understanding of theoretical assumptions and concepts underlying systemic
psychotherapy as well as the scientific evidence that supports it. Implications for assessment and intervention.
Learning outcomes: ability to 1) identify a system as a) the object of understanding / intervention and b) to
describe it in structural and functional terms, 2) analyze its functioning, communication processes, having
change in perspective, 3) assess a psychopathology situation in relational and ecosystemic terms, deconstruct
problems in terms of multiple views and their reframing, 4) construct systemic hypotheses and thereafter, to
identify therapeutic approaches; 6) review the empirical evidence in the field and draw implications.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Paradigma sistémico: bases teóricas
1.1. Teoria dos Sistemas. Definição, propriedades e estrutura dos sistemas
1.2. Cibernética(s). Funcionamento e mudança nos sistemas. A evolução da metáfora cibernética, articulação
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com os paradigmas construtivista e construcionista
1.3. Pragmática da Comunicação Humana: principios gerais e axiomática
2. Paradigma sistémico: conceitos
2.1. Complexidade e interacção
2.2. Mudança, visões múltiplas e reenquadramento
2.3. Psicopatologia ecossistémica
3. Implicações do paradigma sistémico na avaliação e intervenção
3.1. A hipótese sistémica
4. Evidência científica: validação empírica da psicoterapia sistémica
4.1. Estudos de eficácia e de processo: meta-análises e estudos de revisão sistemática
4.2. Estudos sobre os factores comuns em terapia e o caso particular da psicoterapia sistémica e familiar
10.4.1.5. Syllabus:
Systemic paradigm: theoretical foundations
1.1. Systems Theory. Definition, structure and properties of systems
1.2. Cybernetics (s). Functioning and change in systems. The evolution of the cybernetic metaphor, combination
with the constructivist and constructionist paradigms
1.3. Pragmatics of Human Communication: general principles and axiomatic
2. Systemic paradigm: concepts
2.1. Complexity and interaction
2.2. Change, multiple views and reframing
2.3. Ecosystemic psychopathology
3. Implications of the systemic paradigm in assessment and intervention
3.1. The systemic hypothesis
4. Scientific evidence: empirical validation of systemic psychotherapy
4.1. Efficacy and processes studies: meta-analysis and systematic review of studies
4.2. Studies on the common factors in therapy and the particular case of systemic and family psychotherapy
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estabelecidos para esta unidade curricular integram-se coerentemente com os objetivos
definidos, considerando que os objetivos relacionados com o conhecimento, compreensão e implicações das
bases epistemológicas, teóricas e da evidência científica no trabalho clínico são sequencialmente abordados
nas unidades programáticas.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents set for this curricular unit are coherently integrated with the objectives defined, considering that
the objectives relating to knowledge, understanding and implications of the epistemological foundations,
theoretical and scientific evidence in clinical work, are sequentially addressed in the unit’s program
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias:
Ensino teórico/prático com recurso a metodologias expositivas e ativas, fomentando sempre a articulação
entre conteúdos teóricos e a sua aplicação, através da realização de exercícios reflexivos; todo o material é
fornecido previamente à leccionação das aulas, estimulando-se a pesquisa e pensamento crítico.
Avaliação:
Os alunos deverão realizar um trabalho em grupo (Prova Tipo C- 40% da nota final) com carácter de
continuidade no qual analisam de modo crítico e teoricamente fundamentado os exercícios práticos realizados
nas aulas. A segunda componente de avaliação, individual, consiste na realização de mini-testes escritos no
final de cada uma das 4 unidades temáticas do programa (Provas tipo A – 60% da nota final).
Uma vez que o processo de avaliação previsto implica a sistemática participação dos alunos, os que se
encontrem em condições especiais – p. ex. estudantes-trabalhadores – poderão optar por efectuar um exame
final global.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodologies:
Theoretical and practical teaching with the use of lectures and active methodologies, fostering the articulation
between theoretical concepts and their application, through reflective exercises; all material is provided prior to
the classes, encouraging research and critical thinking.
Assessment:
Students should make a group work (Type C exam -40% of final grade) on a continuing basis, with a critical
analysis based on theory of practical exercises performed in class. The second assessment component is
individual and consists in performing shorter written tests at the end of each four thematic units of the program
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(type A tests - 60% of final grade).
As the evaluation process involves the systematic participation of students, those who are in special conditions
– for ex. student-workers - may choose to have a comprehensive final exam.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A articulação entre métodos expositivos e a realização de exercícios de aplicação para treinar e experienciar os
pressupostos do paradigma sistémico permitem promover a reflexão crítica preconizada nos objectivos.
Permitem ainda o envolvimento dos estudantes tornando processo de aprendizagem activo e auto-regulado.
Por outro lado, os métodos de avaliação previstos, particularmente a prova Tipo C, e o facto de todos os
recursos (base electrónica de exposição dos conteúdos, enunciado dos exercícios de aplicação e bibliografia)
serem disponibilizados previamente estimulam a pesquisa e o desenvolvimento do pensamento crítico. Deste
modo concorrem para o conhecimento aprofundado e consistente dos fundamentos teóricos, epistemológicos
e de evidência científica da psicoterapia sistémica.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The link between lectures and exercises for training and experiencing the assumptions of the systemic
paradigm, allows the fostering of critical reflection on the objectives envisaged. It also allows the involvement of
students making the learning process active and self-regulated. On the other hand, the methods of evaluation,
particularly Type C, and the fact that all resources (based on electronic display of the contents, listing of the
exercises and bibliography) are available in advance, encourage research and critical thinking development.
Thereby they contribute for the consistent and thorough understanding of the theoretical, epistemological and
scientific evidence of systemic psychotherapy.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Adler, R., & Rodman, G. (2006). Understanding human communication. Oxford: Oxford University Press.
Anderson, H. & Goolishian. H. (1989). Human systems as linguistic systems: Preliminary and evolving ideas
about the implications for clinical therapy. Fam. Proc., vol 27.
Morin, E. (1992). Introduction à la pensée complexe. Paris: ESF.
Relvas, A. P. (2000). Por detrás do espelho. Da teoria à terapia com a família. Coimbra: Quarteto.
Relvas, A. P. (2000). Psicopatologia do desenvolvimento e contexto familiar: Perspectiva sistémica. In I. Soares
(coord.), Psicopatologia do desenvolvimento: Trajectórias (in)adaptativas ao longo da vida, 435-468. Coimbra:
Quarteto.
Sprenkle, D., Davis, S., & Lebow J. (2009). Common Factors in Couple and Family Therapy: The Overlooked
Foundation for Effective Practice. New York: Guilford.
Watzlawick, P., Beavin, J., & Jackson, D. (1967). Pragmática da comunicação humana: Um estudo dos padrões,
patologias e paradoxos da interacção. São Paulo: Cultrix.

Mapa XIV - 4º PsiClinSaud/PSF - Modelos e Modalidades de Intervenção Sistémica
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º PsiClinSaud/PSF - Modelos e Modalidades de Intervenção Sistémica
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Madalena dos Santos Torres Veiga de Carvalho
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos: apresentar e explorar as diferentes abordagens de terapia familiar e intervenção sistémica, desde
as mais clássicas às mais actuais e integradores, tanto em função dos referentes conceptuais como do(s)
sistema(s)-alvo e contextos de intervenção. Proporcionar uma progressiva integração teoria-prática clínica.
Competências: conhecer e analisar criticamente os diferentes modelos e saber aplicá-los; conhecer e analisar
criticamente as principais modalidades de psicoterapia e intervenção sistémica e saber aplicá-las; conhecer o
mapeamento da psicoterapia sistémica em função do sistema –alvo de intervenção (individuos ou contexto) e
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as especificidades da intervenção que se lhe associam.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: to present and explore different approaches of family therapy and systemic interventions, from the
classical to the most recent and integrating, not only in terms of conceptual references but also in term of the
target system(s) and intervention contexts. To provide a progressive integration of theory and clinical practice.
Skills: to know and analyze the different models and to know how to apply them, to understand and critically
analyze he major forms of psychotherapy and systemic intervention and learn to apply them, to know the
mapping of systemic psychotherapy according to the intervention target system (individuals or context) and the
specificities of the intervention associated.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução: História da terapia familiar
Módulo I – Modelos*
1. Modelos clássicos: estrutural, comunicacional (estratégico e escola de Milão) e transgeracional
2. Modelos construtivistas: terapias colaborativas, terapia narrativa e terapias familiares breves (MRI, terapia
centrada nas soluções e terapia da curiosidade)
3. Programas suportados empiricamente
Módulo II – Modalidades*
1. Psicoterapia sistémica com o individuo, com o casal e com a família
2. Intervenção em rede, terapia familiar comunitária, terapia multifamiliar e grupos psico-educativos.
3. Intervenção em diferentes contextos: escola, contexto comunitário e contexto forense
* A apresentação e exploração das sub-temáticas organiza-se de acordo com os seguintes tópicos: 1)
pressupostos, 2) objectivos da terapia, 3) condições de mudança, 4) treino de técnicas e 5) avaliação.
10.4.1.5. Syllabus:
Introduction: History of family therapy
Module I - Models *
1. Classical models: structural, communication (strategic and Milan school) and transgenerational
2. Constructivist models: collaborative therapies, narrative therapy and brief family therapy (MRI, therapy
focused on solutions and therapy of curiosity)
3. Programs supported empirically
Module II - Methods *
1. Systemic Psychotherapy with the individual, with the couple and family
2. Network intervention, community family therapy, multi-family therapy and psycho-educational groups.
3. Intervention in different contexts: school, community context and the forensic context
* The presentation and analysis of sub-themes is organized according to the following topics: 1) assumptions, 2)
goals of therapy, 3) changing conditions, 4) training techniques and 5) evaluation.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estabelecidos para esta unidade curricular integram-se coerentemente com os objetivos de
conhecimento e análise previamente definidos, considerando que os diferentes modelos e modalidades de
intervenção sistémica são sequencialmente abordados nas unidades incluidas nos dois Módulos temáticos,
tanto em termos das suas bases conceptuais como das suas implicações e aplicação no trabalho clínico. Esta
dupla vertente de exploração dos conteúdos permite atingir o objectivo de progressiva articulação teoriaprática.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents established for this unit integrate are coherently with the objectives of knowledge and analysis
previously defined, considering that the different models and modes of systemic intervention are sequentially
addressed in the units included in the two thematic modules, in terms of its conceptual basis and its implications
and application in clinical work. This dual aspect of the contents analysis allows achieving the objective of
gradual integration of theory and practice.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino teórico-prático com recurso a métodos expositivos, discussão sobre leituras específicas e materiais
clínicos (p.ex. vinhetas, vídeos) articulados com métodos activos (p.ex. role-playing) para treino de aplicação de
técnicas.
Avaliação final (exame) ou periódica, composta por:
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Provas de tipo A: teste escrito no final de cada Módulo (50%)
Provas de tipo C: trabalho de projecto – desenvolvimento aprofundado de competências práticas associadas a
um dos modelos/modalidades de intervenção (p. e. planificação da intervenção face a um pedido de consulta)
(50% ) .
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodologies:
Theoretical and practical teaching, discussion of specific readings and clinical materials (ex.: prescriptions,
videos) articulated with active methods (ex.: role-playing) for training of practical skills.
Evaluation by final exam or periodic evaluation consisting of:
Type A exams: test at the end of each module (50%)
Type C exam: project work - intensive development of practical skills specific to one of the models/intervention
modalities (ex.: intervention planning after request) (50% )
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A articulação entre métodos expositivos, reflexivos e de treino de técnicas/competências básicas permitem
promover o conhecimento crítico bem como a progressiva integração teoria-prática dos diversos modelos e
modalidades de psicoterapia sistémica preconizados nos objectivos. Permitem, ainda, o envolvimento dos
estudantes, tornando processo de aprendizagem activo e auto-regulado. Por outro lado, os métodos de
avaliação previstos, particularmente a prova Tipo C, estimulam a pesquisa e o desenvolvimento do
pensamento crítico aplicados ao trabalho clínico.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The link between lectures and practical skills training allows the promotion of expertise as well as the
progressive integration of theory and practice of the several models and modalities of systemic psychotherapy
defined in the objectives. It also allows the involvement of students, making the learning process active and selfregulated. Moreover, the assessment methods, particularly Type C tests, stimulate the knowledge of the field as
well as the research and development of critical thinking applied to the clinical work.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Asen, E., Dawson, N., & McHugh, B. (2001) Multiple Family Therapy: The Marlborough Model and its Wider
Applications. Londres, Karnac (caps 1 e 2).
Boyd-Franklin, N. & Bry, B. H. (2000). Reaching out in family therapy: home-based, school and community
interventions. NY: Guilford.
Huss, M. T. (2009). Forensic Psychology: Research, Clinical Practice, and Applications. Malden, MA: WileyBlackwell.
Nichols, M.P. & Schwartz, R. C. (1998). Family Therapy. Concepts and methods. NY: Allyn & Bacon.
Relvas, A.P., (1999). Conversas com famílias. Discursos e perspectivas em terapia familiar. Porto:
Afrontamento.
Relvas, A. P. (2003). Por detrás do espelho. Da teoria à terapia com a família (2ª Ed.rev.). Coimbra: Quarteto.
Speck, R. von (1995). La intervención de red social: Las terapias de red, teoria y desarrollo. In M. Elkaïm

Mapa XIV - 4º ClinSaud/ PSF - Intervenção Sistémica em Problemas e Populações Especiais
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaud/ PSF - Intervenção Sistémica em Problemas e Populações Especiais
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Madalena dos Santos Torres Veiga de Carvalho
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Adquirir conhecimentos específicos e competências práticas para trabalhar com tipos particulares de clientes
e problemas, tais como casais (problemas comuns e situações de ruptura), idosos e famílias multidesafiadas;
doença crónica e violência familiar.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire specific knowledge and practical skills for working with particular types of clients and problems,
such as couples (common problems and situations of rupture), elderly and multi-challenged families; chronic
illness and family violence.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I
Intervenção sistémica e problemas especiais
1. Doença crónica
1.1. Modelos sistémicos de avaliação e intervenção
1.2. Família e doença crónica. Conceptualização e intervenção (terapia familiar, grupos psicoeducativos e
multifamilias)
1.3. Relação com outros sistemas e profissionais.
2. Violência familiar
2.2. Definição e tipos de violência – leituras sistémicas
2.3. Avaliação e intervenção
Módulo II
Intervenção sistémica e populações especiais
1. Casal e conjugalidade
1.1. Desafios comuns e terapia de casal: sexualidade, questões financeiras e laborais, impacto das novas
tecnologias, desempenho da parentalidade e relações com famílias de origem
1.2. Situações de ruptura: pós-divórcio e mediação
2. Idosos e família
2.1. Desafios e impactos, normativos e inesperados
2.2. Prestação de cuidados familiares e institucionais
3. Famílias multidesafiadas
3.1. Conceito(s), avaliação e intervenção
3.2. Relação com e entre sistemas de apoio.
10.4.1.5. Syllabus:
Systemic Int and Special Problems
1. Chronic Illness
1.1. Systemic models of assessment and intervention
1.2. Family and chronic illness. Concept and intervention (family therapy, psychoeducational groups and
multiple families)
1.3. Relationship with other systems and professionals
2. Family Violence
2.2. Definition and types of violence - systemic readings
2.3. Assessment and intervention
Module II
Systemic intervention and special populations
1. The couple and Marriage
1.1. Common challenges and couple therapy: sexuality, financial and laboratorial issues, impact of the new
technologies, performance of parenting and relationships with families of origin
1.2. Rupture situations after divorce and mediation
2. Elderly and Family
2.1.Regulations and unexpected challenges and impacts
2.2.Provision of family and institutional care
3. Multi-challenged families
3.1.Concept (s), assessment and intervention
3.2.Relationship with and between support systems.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estabelecidos para esta unidade curricular (conhecimento específico e aquisição de
competências práticas) articulam-se coerentemente com os objetivos definidos, considerando que a análise e
leitura(s) sistémicas dos problemas e populações especiais, respectivamente considerados nos dois Módulos
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do Programa, são desenvolvidas em relação com a apresentação de metodologias de avaliação e intervenção
específicas, intra e inter-sistémicas.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents established for this curricular unit (specific knowledge and practical skills acquision) are
coherently articulated with the objectives defined, considering that the analysis and systemic reading(s) of
problems and special populations, respectively considered in the two modules of the program, are developed in
connection with the presentation of specific methodologies for assessment and intervention, intra-and intersystemic
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias:
Ensino teórico-prático com recurso a métodos expositivos, discussão sobre leituras específicas e materiais
clínicos (p.ex. vinhetas, vídeos) articulados com métodos activos (p.ex. role-playing) para treino de
competências práticas.
Avaliação:
Avaliação por exame ou avaliação periódica constituída por:
Provas de tipo A: teste escrito no final de cada Módulo (50%)
Provas de tipo C:
1) Trabalho de projecto – desenvolvimento aprofundado de competências práticas específicas para um dos
problemas/populações especiais (30%)
2) Relatório de trabalho de campo – descrição e análise de um caso ou situação real incluido nos problemas ou
populações especiais em estudo (20%).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodologies:
Theoretical and practical teaching, discussion of specific readings and clinical materials (ex.: prescription,
videos) articulated with active methods (ex.: role-playing) for training of practical skills.
Assessment:
Evaluation by exam or periodic evaluation consisting of:
Type A exams: test at the end of each module (50%)
Type C exams:
1) Project work - intensive development of practical skills specific to one of the problems/special populations
(30%)
2) Fieldwork report - description and analysis of an actual case or situation included on the problems or special
populations under study (20%).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A articulação entre métodos expositivos, reflexivos e de treino de competências práticas permitem promover o
conhecimento específico e integração dos pressupostos sistémicos no trabalho clínico a realizar com os tipos
particulares de clientes e problemas indicados nos dois Módulos do Programa, tal como é preconizado nos
objectivos. Permitem, ainda, o envolvimento dos estudantes, tornando processo de aprendizagem activo e autoregulado. Por outro lado, os métodos de avaliação previstos, particularmente as provas Tipo C, estimulam o
conhecimento do terreno bem como a pesquisa e o desenvolvimento do pensamento crítico aplicados ao
trabalho clínico.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The link between lectures and practical skills training, allows the promotion of expertise and promote the
integration of systemic assumptions in clinical work to be undertaken with particular types of clients and
problems indicated in the two Modules of the Program, as also envisaged in the objectives. It also allows the
involvement of students, making the learning process active and self-regulated. Moreover, assessment
methods, particularly Type C tests, stimulate the knowledge of the field as well as the research and
development of critical thinking applied to the clinical work.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Frankel, H. & Frankel, S. (2006). Family therapy, family practice and family poverty: Hist. perspectives and
recent developments. Journal of Family Social Work,10,4,43-80
Halford, W. K. & Markman, H.J. (eds.) (1997). Clinical Handbook of Marriage and Couples Intervention.
Chichester: Wiley
Johnson, M. (2006). Conflict and control: gender symmetry and asymmetry in domestic violence. Violence
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against women, 12, 1019-1025.
Minuchin, P., Colapinto, J., & Minuchin, S. (2007). Working with families of the poor (2nd ed.). NY: The Guilford
Press
Navarro-Gongóra, J. (2002). Familia y enfermedad: Probl y técnicas de intervención. Psychologica, 31, 63-83
Pereira, R. (2011). Psicoterapia de la violencia filio-parental. Entre el secreto y la vergüenza. Madrid: Morata.
Sousa, L.; Figueiredo, D.; Cerqueira, M. (2004). Envelhecer em família. Os cuidados familiares na velhice. Porto:
Ambar.
Sousa, L.; Mendes, A. & Relvas, A. P. (2007). Enfrentar a velhice e a doença crónica. Lisboa: Climepsi

Mapa XIV - 4º ClinSaud/PSF - Avaliação e Temas de Investigação em Psicoterapia Sistémica
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaud/PSF - Avaliação e Temas de Investigação em Psicoterapia Sistémica
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria João Seabra
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Sofia de Oliveira Major; Luciana Maria Lopes Sotero
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Sofia de Oliveira Major; Luciana Maria Lopes Sotero
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir conhecimento sobre a especificidade da investigação nas abordagens sistémicas e familiares,
incluindo aspectos éticos e deontológicos. Saber definir os parametros da avaliação sistémica e como difere e
pode ser articulada com a avaliação individual. O estudante deve adquirir competências para ser consumidor
crítico da investigação, saber avaliá-la e decidir quando deve ser incorporada na prática clínica; deve iniciar o
processo de desenvolvimento de uma identidade de investigador e especialista na área. Deve ser capaz de
identificar problemas e objectivos de investigação em domínios e temáticas específicos e de ir,
progressivamente, adquirindo competências básicas para elaboração de projectos de investigação.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire knowledge about the specificity of research in family and systemic approaches, including ethical and
deontological issues. To know how to define the parameters of systemic assessment and how it differs and can
be linked to individual assessment. The student should acquire skills so as to be critical consumers of research,
knowing how to evaluate it and to decide when it should be incorporated into clinical practice; it should start the
process of identity construction of a researcher and expert in the scientific area. The student must be able to
identify problems and research objectives in specific areas and issues and to progressively achieve basic skills
for development of research projects.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I
1. A investigação sistémica e em psicologia da família
1.1. Dilemas e controvérsias - conceptuais, metodológicas e estatísticas; relação avaliação individual-avaliação
sistémica;
1.2. Leitura e interpretação crítica da literatura empírica no domínio;
1.3. Relação teoria – prática – investigação
Módulo II
Domínios/Temas de investigação*
1. Dinâmica(s) e processos familiares normativos e disruptivos
2. Parentalidade(s)
3. O processo terapêutico: eficácia e processo
10.4.1.5. Syllabus:
Module I
1. Systemic Research and family psychology research
1.1. Dilemmas and controversies - conceptual, methodological and statistics; individual assessment, systemic
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assessment relation;
1.2. Reading and critical interpretation of the empirical literature in the field;
1.3. Relation between theory - practice – research.
Module II
Fields / research topics *
1. Dynamics and normative and disruptive family processes
2. Parenting
3. The therapeutic process: efficiency and process
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estabelecidos para esta unidade curricular articulam-se coerentemente com os objetivos
definidos, considerando designadamente aqueles que se referem à compreensão e análise crítica dos
pressupostos de investigação numa perspectiva sistémica (Módulo I), bem como à aquisição de competências
para a sua aplicação, tanto na conceptualização como na operacionalização de projectos de investigação em
temáticas ligadas à familia e psicoterapia sistémica (MóduloII).
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents established for this curricular unit are coherently articulated with the objectives defined, in
particular those that relate to understanding and critical analysis of the research assumptions in a systemic
perspective (Module I), as well as to the acquisition of skills for its implementation, both in conceptualization and
operationalization of research projects on themes related to family and systemic psychotherapy (Module II).
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias e avaliação:
Ensino teórico/prático com recurso a metodologias expositivas, ativas e orientação tutorial.
As metodologias ativas incluem a pesquisa, análise crítica e discussão de artigos científicos e projectos de
investigação e estarão na base da componente 1) da avaliação: realização de um trabalho de grupo focado na
análise de artigos científicos (prova tipo C, 25%). A elaboração de um projecto de investigação (orientação
tutorial parcial) segundo o modelo de submissão de projectos à FCT, e focada num problema incluido numa das
temáticas exploradas no Módulo II, constitui a componente 2) da avaliação (trabalho de grupo, prova tipo C,
25%). Existe ainda uma prova do tipo A (teste escrito individual) com o peso ponderado de 50%.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodologies and assessment:
Theoretical / practical methodologies using lectures, active methods and tutorial guidance.
The active methods include active research, critical analysis and discussion of scientific papers and research
projects and are the basis of assessment component 1): conducting a group work focused on the analysis of
scientific papers (type C, 25%).
The development of a research project (partial tutorial guidance) following the model used in FCT projects
submission, and focused on a topic included in one of the issues explored in Module II, represents the
assessment component 2) (group work, type C , 25%). There is also a type A exam (individual written test) for
50%. Alternatively students can also make a final exam.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias expositivas incluem a apresentação dos conteúdos programáticos servindo os objetivos
relacionados com o conhecimento sobre a especificidade da investigação nas abordagens sistémicas e
familiares, em geral, e nalgumas temáticas relevantes no domínio, em particular. As metodologias ativas e de
avaliação (especialmente as provas Tipo C) visam essencialmente os objetivos relacionados com o
desenvolvimento de competências inerentes à crítica dos produtos de investigação, e promoção de habilidades
básicas do investigador. Transversalmente estas metodologias permitem compreender e operacionalizar as
relações teoria-prática-investigação
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures include the presentation of the unit’s contents matching the objectives related to knowledge about
the specificity of research on systemic approaches and family, in general, and some relevant issues in the field,
in particular. The active methods and assessment (especially type C exams) are essentially directed to the
objectives related to the development of skills necessary to assess critically the products of research and the
promotion of basic skills of the researcher. Transversely, these methodologies allow us to understand and
operationalize the relations between theory practice and research.
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

482/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Hoghughi, M., & Long, N. (Eds.) (2004). Handbook of parenting theory and research for practice. London: Sage.
Friedlander, M. (1998). Family therapy research: Science into practice, practice into science. In M. P. Nichols, &
R.C. Schwartz (1998). Family Therapy. Concepts and methods (503-533). NY: Allyn & Bacon.
Sanderson, J., Kosutic, I., Garcia, M., Melendez, T., Donoghue, J., Perumbilly, S., Franzen, C. & Anderson, S.
(2009). The measurement of outcome variables in couple and family therapy research. The American Journal of
Family Therapy, 37, 239-257.
Sells, P. S.; Smith, T. E., & Sprenkle, D. H. (1999). Integrating qualitative and quantitative research methods: A
research model. Family Process, retrieved from Family Process CD-rom.
Vilaça, M. & Relvas, A. P. (2012). Investigação em Terapia Familiar: o que funciona e como funciona. Submetido
na revista Journal of Family Therapy.

Mapa XIV - 4º ClinSaud/PSF - Desenvolvimento Profissional e Pessoal em Psicoterapia sistémica e familiar
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaud/PSF - Desenvolvimento Profissional e Pessoal em Psicoterapia sistémica e familiar
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Paula Pais Rodrigues da Fonseca Relvas
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A u.c., leccionada com base no modelo de terapia familiar desenvolvido pela docente (Terapia da curiosidade –
modelo integrativo), tem como objectivo geral desenvolver nos estudantes uma identidade profissional
enquanto terapeutas familiares sistémicos. Devem adquirir competências práticas sobre como gerir
processos terapêuticos e a prática profissional. Devem ser capazes de avaliar o papel dos valores pessoais,
crenças e estilo relacional interpessoal no trabalho terapêutico, bem como a maneira como a sua história
pessoal e familiar modela a sua prática clínica. Devem aprender a utilizar o self na terapia. Devem adquirir
competências associadas aos aspectos éticos e legais relacionados com a prática terapêutica numa
perspectiva familiar e sistémica.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The unit, taught according to the model of family therapy developed by the teacher (Therapy of curiosity - an
integrative model) has the overall objective to develop in students a professional identity as systemic family
therapists. Students should acquire practical skills on how to manage therapeutic processes and professional
practice. They should also be able to assess the role of personal values, beliefs and interpersonal relational
style in therapy work, as well as how personal and family history shapes their clinical practice. They must learn
to use the self in therapy. Should acquire skills associated with legal and ethical issues related to therapeutic
practice through a family and systemic perspective.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução: Vertentes ética, estética e pragmática na psicoterapia familiar e sistémica. Aspectos éticos e
legais
1. Treino de competências na entrevista individual, de casal e familiar
1.1. Da criação e manutenção do contexto terapêutico à definição da relação terapêutica omnidirigida;
estrutruração da entrevista e relação permanente avaliação-intervenção
1.2. A co-terapia: difi e potencialidades;
1.3. A supervisão
2. Treino de técnicas sistémicas para promover a mudança
2.1. A co-construção da mudança: negociação de objectivos, aplicação das técnicas decorrentes de diferentes
modelos
2.2. Aspectos particulares: emprego de perguntas circulares, metáforas e linguagem analógica;
reenquadramento e desconstrução; reflecting team e “como se”; criatividade e sentido de humor
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3. A pessoa do terapeuta.
3.1. Ressonâncias e trabalho pessoal sobre a família de origem do terapeuta; o ajuste clientes-terapeuta
3.2. À descoberta do estilo pessoal do terapeuta: competências e atitudes
10.4.1.5. Syllabus:
Introduction: Ethical, aesthetic and pragmatic standards in family and systemic psychotherapy. Ethical and
legal issues
1. Skills training for individual, couple and family interview
1.1. From the creation and maintenance of the ther context to the definition of the omnidirected therapeutic
relationship; structuring the interview and ongoing relationship intervention-assessment
1.2. Co-therapy: pitfalls and potential;
1.3. Supervision
2. Training techniques to promote syst change
2.1. The co-construction of change: negotiating objectives, applying the techniques resulting from different
models
2.2. Particular aspects: use of circular questions, metaphors and analogical language, reframing and
deconstruction, reflecting team and "as if"; creativity and sense of humor
3. The person of the therapist.
3.1. Resonances and personal work on the therapist’s origin family, the therapist-client setting
3.2. Discovering the therapist's personal style, skills and attitudes
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estabelecidos para esta unidade curricular integram-se coerentemente com os objetivos
definidos, considerando que quer os relacionados com a aquisição de competências básicas para o trabalho
clínico sistémico (conteúdos, pontos 1. e 2.), como os associados ao desenvolvimento pessoal reconhecimento das dimensões pessoais e familiares de auto-referência e uso do self na terapia (conteúdos,
ponto 3) são sequencialmente abordados no Programa da U.C. Transversalmente todos os conteúdos
contribuem para o objectivo desenvolvimento de uma identidade profissional como terapeuta sistémico e
familiar.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents set for this curricular unit are coherently integrated with the objectives defined, since not only
those related to the acquisition of basic skills for systemic clinical work (contents, items 1. and 2.), but also
those linked to personal development - recognition of personal and family dimensions of self-reference and use
of self in therapy (contents, item 3) are sequentially addressed in the unit’s program. All contents contribute to
the objective of developing a professional identity as a systemic and family therapist.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
s. Metodologias de ensino (avaliação incluída)
Metodologias:
Ensino teórico-prático com recurso a métodos expositivos, discussão de casos e outros materiais clínicos
(p.ex. vídeos) articulados com métodos activos (p.ex. simulação de sessões terapêuticas) para treino de
competências e experienciação de movimentos e processos auto-referenciais. Deste modo, esta a U.C.
funciona como um “laboratório” do trabalho clínico.
Avaliação:
Exame final ou avaliação periídica constituída por: Provas de tipo A: mini-testes no final de cada unidade
temática do Programa (50%)
Provas de tipo B: 1) trabalho “laboratorial” - estudo de um caso clínico (trabalho escrito, de grupo, 30%).; 2) a)
construção da caixa de ferramentas sistémicas ou b) realização e análise reflexiva do genograma pessoal ou
genealogia familiar (20%)
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodologies:
Theoretical and practical teaching with the use of lectures, discussion of cases and other clinical materials (ex.:
videos) articulated with active methods (ex.: simulation of therapeutic sessions) for skills training and
experiencing movement and self-references processes. Thus, this unit acts as a "laboratory" of clinical work.
Assessment
Final exam or periodic evaluation consists of: Type A exams, shorter written tests at the end of each thematic
unit of the program (50%)
Type B exam: 1) "laboratory" work - a clinical case study (written group work 30%)., 2) a) construction of the
systemic toolbox or b) reflective analysis of personal genogram or family genealogy (20%).
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10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias teórico-práticas, articulando exposição, reflexão crítica, discussão em grupo e treino de
competências pessoais e profissionais contribuem de forma integrada para a prossecução dos objectivos
elencados. As provas de avaliação Tipo B procuram fazer a síntese de todo esse processo de desenvolvimento
do futuro terapeuta.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical and practical methodologies, combining lectures, critical reflection, group discussion and
training of professional and personal skills contribute to the integrated pursuit of the objectives listed. The Type
B evaluation tests seek to make the synthesis of this whole development process of the future therapist.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Anderson, H. (2012). Collaborative Relationships and Dialogic Conversations: Ideas for a Relationally
Responsive Practice. Fam. Proc., 51 (1), 8-24.
Andersen, T. (1987). The reflecting team: Dialogue and meta-dialogue in clinical work. Fam. Proc., 26, 415-428.
Ausloos, G. (1999). A competência das famílias: tempo, caos e processos. Lisboa: Climepsi.
Haber, R. (1990). From handicap to handy capable: Training therapists in use of self. Fam. Proc., 29 (4), 375-384.
Keeney, B. (1992). La improvisación en psicoterapia. Guía práctica para estrategias clínicas creativas.
Barcelona: Paidós.
Real, T. (1990). The therapeutic use of self in constructionist systemic therapy. Fam. Proc., 29 (3), 255-272.
Relvas, A. P. (2003). Por detrás do espelho. Da teoria à terapia com a família. Coimbra: Quarteto. Roberts, J.
(2005). Transparency and Self-Disclosure in Family Therapy: Dangers and Possibilities. Fam. Proc., 44, 1, 45-63.

Mapa XIV - 4º PsicPsicDin - Temas Aprofundados de Psicopatologia do Adulto
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º PsicPsicDin - Temas Aprofundados de Psicopatologia do Adulto
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Alexandre Paquete Paixão
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
----10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade os alunos devem ser capazes de:
* Conhecer os principais modelos da psicopatologia, incluindo os modelos "organicista", descritivistas,
dinâmicos e fenomenológicos
* Compreender a natureza dos modelos dimensionais versus modelos categoriais em psicopatologia
* Conhecer as principais perturbações no adulto, (incluindo as perturbações da personalidade)
* Realizar diagnósticos descritivos com base na DSM-IV TR e na C.I.D.-10 e diagnósticos estruturais (tomando
como referência o modelo analítico)
* Realizar relatórios clínicos
* Possuir as competências necessárias ao trabalho clínico de entrevista e de avaliação diagnóstica com
adultos
* Desenvolver atitudes de aprendizagem reflexiva ao longo da vida
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the unit, students should be able to:
* know the principal psychopathological models including organics, descriptive, phenomenological and
psychoanalytic models
* Understand the issues related to the "categorical" versus "dimensional" models in psychopathology
* know the main disturbances in adult psychopathology (including personality disorders)
* Develop the skills and competencies associated with psychopathological diagnosis and reports, using the
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DSM-IV TR, the I.C.D.-10 and the structural diagnosis using the analytical models;
* Perform clinical reports
* Develop the necessary skills to conduct clinical interviews and diagnosis evaluation with adult patients;
* Develop a reflexive long life learning attitude.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Evolução histórica dos conceitos em psicopatologia: escolas "organicistas", descritivistas, fenomenológicas e
psicanalíticas
2. Sistemas descritivos em psicopatologia: limitações destes sistemas segundo a conceção dinâmica
3. O normal e o patológico em psicopatologia: noções de traumatismo, crise e perturbação (modelos descritivos
e compreensivos sobre o psiquismo)
4. O problema da angústia e das organizações neuróticas da personalidade (neurose e psicanálise)
5. A depressão e psicanálise (de Freud a Bowlby)
6. A psicose
6.1 A esquizofrenia nas suas diferentes formas e conceções
6.2 Perturbações esquizoafetivas
6.3 Outras formas de psicose (surtos psicóticos ou perturbações psicóticas breves, psicoses induzidas)
7. Perturbações da Personalidade
7.1 Esquizoidismo e esquizotipia
7.2 Delinquência e psicopatologia: personalidades borderline, antissociais e psicopáticas
8. O suicídio como comportamento agido
9. Toxicodependência: modelos de compreensão do fenómeno
10.4.1.5. Syllabus:

. Historical introduction to psychopathology: the organics, descriptive, phenomenological and psychoanalytic
models;
2. The descriptive classification systems and the dynamic perspective
3. Normality and pathology in psychopathology: trauma, crisis and disorders (descriptivist and comprehensive analytical- models)
4. Anxiety and neurotic personality organizations (neurosis and psychoanalysis)
5. Depression and psychoanalysis (from Freud to Bowlby)
6. Psychosis
6.1 Schizophrenia
6.2 Schizoaffective disorders
6.3 Other forms of psychosis (acute psychotic episodes or brief psychotic disorder, induced psychosis)
7. Personality disorders
7.1 Schizoid and schizotypy personality disorders
7.2 Delinquency and psychopathology: borderline, anti-social and psychopathic personalities disorders
8. Suicide acting
9. Drug addiction: main conceptualizations
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estabelecidos para esta unidade curricular integram-se coerentemente com os objectivos
definidos, considerando não só a natureza desses conteúdos,mas também as metodologias de ensino e os
processos de avaliação.No primeiro caso,os conteúdos incluem os conhecimentos e as compreensões dos
princípios fundamentais que modelam as principais "escolas" da psicopatologia(modelos
organicistas,descritivos,fenomenológicos e psicanalíticos),os sistemas de classificação que daí derivam
(descritivos e estruturais),e o estudo específico das principais perturbações da psicopatologia do adulto. O
desenvolvimento de competências aplicadas específicas (elaboração de diagnósticos, relatórios, trabalho
clínico de entrevista e de avaliação e competências relacionadas com a investigação científica em
psicopatologia) serão alcançadas transversalmente, ocupando todo o programa através de "estudos de caso",
análise de vídeos didácticos, realização de relatórios clínicos e exercícios de role-playing
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of this unit is coherently integrated with the curricular unit’s objectives, considering not only the
contents, but also the teaching methods and the evaluation procedures. The contents include the knowledge and
comprehension of the basic ideas of the main psychopathological models (organics, descriptive,
phenomenological and psychoanalytical models), the different classification systems related to these models
(descriptive and structural systems) and the analytical knowledge of the principal disturbances in adult
psychopathology. The development of specific applied skills (associated with psychopathological diagnosis,
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clinical reports, clinical interviews and scientific skills for research in psychopathology) will be achieved
transversally, within the entire syllabus, and through the use of "case studies", didactic videos analysis, clinical
reports and role-play exercises.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC decorrerá em aulas teóricas (metodologias expositivas),aulas práticas(metodologias activas)e em
orientação tutorial. As metodologias activas incluem o estudo de casos clínicos observados no contexto de
seguimentos psicoterapêuticos, a elaboração de relatórios clínicos, a análise de vídeos didácticos sobre as
perturbações em estudo, exercícios de role-playing para o desenvolvimento de competências específicas e a
organização de um portfolio sobre um tema específico da psicopatologia dinâmica.
A avaliação poderá ser final ou é periódica.Esta inclui provas do tipo A,B eC: a prova do tipo A (40%) implica um
exame final escrito envolvendo todo o programa; a prova de tipo B (30%) implica a organização de um portfólio
individual sobre um tema especifico da psicopatologia do adulto que deve ser apresentado no final da parte
letiva da Unidade Curricular; a prova de tipo C(avaliação prática- 30%)inclui a realização de um teste baseado
em exemplos clínicos apresentados nas aulas práticas
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This unit will be accomplished using expository teaching method (used in theoretical classes), active teachinglearning methodologies (used in practical classes) and tutorial guidance. The active teaching-learning
methodologies include "case studies" of patients followed in psychotherapy as well as didactic videos about
specific psychopathological disturbances, role play exercises focused on the development of specific skills and
the preparation of a final portfolio about a specific issue on dynamic psychopathology. Evaluation is periodic and
includes type A, B and C tests: type A test (final written examination) scores 40% of the final classification and
covers the entire syllabus; type B test implies an individual portfolio preparation finished and presented at the
end of the curricular unit (scoring 30% of the final classification); C test (practical evaluation) includes one test
based on "case study" presented in class (scoring 30% of the final classification).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino utilizadas nesta unidade curricular decorrem, num primeiro nível, do facto das aulas
se estruturarem em "teóricas" e "práticas". No primeiro caso (aulas teóricas) são utilizadas metodologias
expositivas clássicas para a apresentação dos conteúdos programáticos, complementadas com a observação
e análise crítica de vídeos didácticos como instrumentos exemplificativos dos aspetos abordados (focando os
níveis relativos ao conhecimento e à compreensão dos diferentes modelos psicopatológicos e aos problemas
em estudo, considerando em particular o ponto de vista dinâmico). As aulas "práticas" incluem metodologias
activas de apresentação e estudo de caso (implicando a apresentação de relatórios clínicos e a resolução de
problemas de diagnóstico) de exercícios de role playing e metodologias formativas (elaboração de um portfolio
dedicado a um tema especifico da psicopatologia dinâmica) focando o desenvolvimento de competências
práticas (diagnósticos, relatórios clínicos e competências de avaliação clínica) bem como o desenvolvimento
de uma atitude de aprendizagem reflexiva ao longo da vida.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies used in this unit are directly related to class organization in "theoretical" and
"practical" modules. In the first case (theoretical classes) the methods used are the presentation of program
issues, complemented with the observation and critical analysis of educational videos (these methods will be
used for the knowledge and comprehension domains related with psychopathology, considering basically the
dynamic model and the psychopathological problems study in this unit). Methods used in "Practical" classes
include case study, role play exercises and training methodologies (with a portfolio elaboration) focusing on the
practical clinical skills (diagnostic and clinical reports as well the clinical interviews competencies) and the
referred development of a reflexive long life learning attitude.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Barlow, D. H., & Durand, V. M. (2005). Abnormal psychology: An integrative approach (4th ed.). Pacic Grove,
CA: Brooks/Cole.
Berrios, GE (1996). The history of mental symptoms: descriptive psychopathology since the nineteenth century.
Cambridge [England]; New York [USA]: Cambridge University Press
Coelho, R. (2004.) Depressão: perspectiva psicodinâmica. Lisboa, Porto, Coimbra: LIDEL.
Dalery, J. & d'Amato, T. (2001). A Esquizofrenia: inv actuais e perspectivas. Lisboa: Climepsi
Director, L. (2005). Encounters with Omnipotence in the Psychoanalysis of Substance Users. Psychoanalytic
Dialogues, 15 (4), 567-586.
Millon, T; Krueger, RF; Simonsen, E (2010). Contemporary directions in psychopathology. New York: Guilford
Press
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Paixão, R. (2002). Manual de Psicopatologia, Vol. II, Coimbra: FPCE-UC
Piers, C. (2010). Personality and psychopathology. New York; London: Springer
Shapiro, D. (2000). Dynamics of character : self-regulation in psychopathology. New York: BasicBooks

Mapa XIV - 4.º PsicPsicDin - Saúde Mental Comunitária
10.4.1.1. Unidade curricular:
4.º PsicPsicDin - Saúde Mental Comunitária
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Alexandre Paquete Paixão
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Paula Couceiro Figueira
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ana Paula Couceiro Figueira
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os alunos devem ser capazes de:
* identificar fatores de risco e de proteção da saúde e do bem-estar individual e coletivo
* refletir sobre estratégias de prevenção e intervenção de situações adversas, envolvendo componentes
cognitivas, emocionais, comportamentais e contextuais
descrever as principais abordagens de atuação em Saúde Mental Comunitária
* analisar diagnósticos em comunidades; conhecer programas de intervenção de saúde mental (preventivos e
remediativos); conhecer procedimentos de avaliação dos programas de intervenção
* identificar os princípios ecológicos à intervenção em contextos comunitários
* estruturar projetos de intervenção com base no paradigma da investigação colaborativa
* estruturar e fundamentar a aplicação dos princípios ecológicos aos processos de mudança social
* concetualizar e equacionar as funções das redes de suporte social
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students should be able to:
* Identify risk factors and protective health and well-being issues of both the individual and collectively
* Reflect on strategies of prevention and intervention of adverse situations, involving cognitive, emotional,
behavioral and contextual components
* Describe the main approaches to working in Community Mental Health
* Examine diagnoses in communities; know and understand intervention programs for mental health (prevention
and correction); know and understand procedures for evaluating intervention programs
* Identify the ecological principles for intervention in community settings
* Designing intervention programs based on the paradigm of collaborative research
* Structure and support the application of ecological principles to the processes of social change
* Equate and consider the functions of social support networks
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
.Definição, evolução e organização dos serviços de Saúde Mental Comunitária
1. Origens
2. Novos paradigmas terapêuticos
3. Saúde Pública e Saúde Mental Comunitária
4. Objetivos do trabalho em Saúde Mental Comunitária (planificação da prevenção e recuperação centrada no
sujeito)
5. Intervenção em rede e cooperação interdisciplinar.Estabelecimento de programas educativos e
desenvolvimento de novas formas de intervenção indireta
2. Aspetos teóricos e técnicos da Saúde Mental Comunitária
1. Modelos, teorias e estratégias de intervenção
2. Conceitos de empowerment, stakefolders,wellness, apoio, suporte social, redes de suporte (formais e
informais), auto-ajuda e ajuda mútua, crise
3. Contributos da Psicologia Ecológica
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4. Contributos da Teoria dos Sistemas
3. Programas de suporte às famílias dos pacientes integrados em comunidades terapêuticas
4. Programas dirigidos à redução do estigma e discriminação do doente mental
5. Diretrizes, protocolos e ferramentas em Saúde Mental Comunitária
10.4.1.5. Syllabus:
. Definition, evolution and organisation of Community Mental Health services
1. Sources
2. New therapeutic paradigms
3. Public Health and Community Mental Health
4. Objectives of work in Community Mental Health (prevention planning and recovery centered on the subject)
5. Network intervention and interdisciplinary co-operation. Creating educational programs and developing new
forms of indirect intervention
2. Theoretical and technical aspects of Community Mental Health
1. Examples, theories and intervention strategies
2. Concepts of empowerment, stakeholders, wellness, support, social support, support networks (formal and
informal), self-help and mutual aid, crisis;
3. Contributions of Ecological Psychology;
4. Contributions of the Theory of Systems;
3. Support programmes for families of patients included in therapeutic communities
4. Programs aimed at reducing stigma and discrimination of the mentally ill
5. Guidelines, protocols and tools in Community Mental Health
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos progr. propostos pretendem consubstanciar as metas de aprendizagem definidas, tendo em
conta a aquisição de conhecimentos,competências e atitudes, especificamente relacionados com a
intervenção do psicólogo em contextos de saúde mental comunitária.
Visando apetrechar os estudantes com ferramentas concetuais,metodológicas e de avaliação na área de
charneira entre a saúde e a educação, os blocos temáticos aventados pretendem apoiar o plano de formação
enquanto instrumento de sustentabilidade das intervenções para promover saúde.Fundamentalmente,
pretende-se que os alunos equacionem e identifiquem fatores de risco e fatores de proteção associados aos
diversos contextos de desenv., reflitam formas de prevenção e inventariem estratégias de promoção social.
Os estudantes serão, ainda, confrontados com programas existentes, sobre os quais devem evidenciar
capacidade de análise, reflexão e crítica.Além de discutir, devem ser capazes, igualmente, de elaborar planos
de prevenção.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The proposed syllabus intends to substantiate the learning goals defined, taking into account the knowledge,
skills and attitudes, specifically related to the intervention of a psychologist in community mental health
settings.
Aiming to equip students with conceptual tools, methods and assessment in the area between health and
education. Thematic blocks are intended to support the training plan as a tool for sustainability of interventions
to promote health. Fundamentally, it is intended that students equate and identify risk and protective factors
associated with the various development contexts, reflect forms of prevention and inventorying social
marketing strategies.
Students are also confronted with existing programmes, on which they should show capacity for analysis,
reflection and criticism. Besides being able to discuss they should also be able to draw-up prevention plans.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino:
Exposição teórica com recursos audiovisuais, pesquisa, consulta de documentos e entrevista a especialistas,
debate, aprendizagem cooperativa. Os estudantes são convidados a participar em atividades científicas,
relacionadas com promoção da saúde e prevenção, respondendo a necessidades empíricas ou integrando
trabalhos em curso.
Avaliação:
Relatório de trabalho de grupo, que consiste na sistematização de um Programa de saúde mental comunitária
(75% da nota final), contemplando aspetos de avaliação e de monitorização. Serão fornecidas «Linhas gerais de
orientação para a realização do trabalho proposto».
No relatório final terão de ser identificadas as prestações individuais evidenciando resultados de aprendizagem
(25% da nota final).
Sempre que necessário, as prestações individuais ou de grupo serão sujeitas a defesa oral.
Esta será a proposta dos docentes, todavia, os alunos podem sempre optar por exame final, segundo as regras
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de avaliação em vigor.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Education:
Lectures with audio-visual resources, research, document consultation and interviews with experts, discussion,
cooperative learning. Students are invited to participate in scientific activities related to health promotion and
prevention, responding to and integrating empirical work in progress.
Grading:
Group work report, which consists of a systematic programme of community mental health (75% of final grade),
covering aspects of evaluation and monitoring. 'General guidelines for the implementation of the proposed work.
" will be provided
The final report must identify and evidence individual work and learning outcomes (25% of final grade).
Where necessary and if beneficial the individual or group will be subject to an oral.
This is the lecturers suggested proposal, however, students can always opt for the final exam, according to the
rules in force.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos e as estratégias de ensino-aprendizagem (incluindo, obviamente, de avaliação) são, tal como os
conteúdos, instrumentos ao serviço dos objetivos da unidade. Se, basicamente, se pretende que os alunos
saibam equacionar, planificar, selecionar e avaliar intervenções, e, ainda, que sejam confrontados com
algumas propostas já existentes, tendo capacidade de análise, reflexão e crítica sobre esses instrumentos,
orientados para a promoção da saúde e prevenção, então, deverão ser utilizadas as estratégias: exposição,
discussão, pesquisa, reflexão, elaboração, síntese.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methods and strategies of teaching and learning (including, of course, evaluation) are, like the content, tools
to serve the goals of the unit. Basically, for students to know how to, plan, select and evaluate interventions, and
also be confronted with some existing proposals, then the following strategies should be used: exposition,
discussion, research, reflection, preparation, Students need to demonstrate capacity to synthesis and analysis,
and critically reflection on these instruments, focusing on health promotion and prevention.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Apter, S. J. (1982). Troubled Children, Troubled Systems. N.Y.: Pergamon Press, General Psychology Series.
Bowe, N. (2005). Perspectives in Community Mental Health (a study guide and workbook). Dubuque, Iowa:
Kendal/Hunt Publishing Company..
González, A. M., Fuertes, F. C. & García, M. M. (Eds.) (1988). Psicología Comunitaria. Madrid: Textos Visor.
Morgan, S. (1993). Community Mental Helath: practical approach to long-term problems. London: Chapman &
Hall.
Ornelas, J. (2008). Psicologia Comunitária. Lisboa: Fim de Século.
Rappapport, J., & Seidman, E. (Eds.). (2000). Handbook of Community Psychology. NY.: Plenum Pub Corp.
Rose, S. R. (1998). Group work with children and adolescents: prevention and intervention in school and
community systems (Sage sourcebooks for the human services. London: Sage Publications.
Thornicroft, G., Szmulkler, G., Muesser, K. T., & Drake, R. (Eds.) (2011). Oxford Textbook of Community Mental
Health. Oxford University Press.

Mapa XIV - 4.º PsicPsicDin - Psicopatologia Infantil
10.4.1.1. Unidade curricular:
4.º PsicPsicDin - Psicopatologia Infantil
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Eduardo Nunes Sá
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
---10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Sensibilização para as grandes questões do desenvolvimento psíquico e para a psicopatologia do bebé e da
crianças
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Considering the cornerstones of psychological development and their influence on baby/children
psycopathology.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Psicologia da Gravidez, do Feto e do Bebé
Psicopatologia da 1ª infância
Psicopatologia da 2ª infância
Psicopatologia da idade da latência
Neurose na criança
Depressão na criança
Patologia borderline na criança
Psicose na criança
Autismo
Perturbações psicossomáticas na criança
Irrequietude motora
Disarmonias evolutivas
Dificuldades escolares
Intervenção familiar na psicopatologia da criança
10.4.1.5. Syllabus:
Pregnancy, foetus and baby psychology.
Psycopathology of the early childhood
Psycopathology of children
Psycopathology of the latent
Child neurosis
Child depression
Borderline pathology on children
Psychosys on children
Autism
Psychossomatic disruptions on children
Physical fidgety
School difficulties
Family intervention on Child psycopathology
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estabelecidos para esta unidade curricular integram-se coerentemente com os objectivos
definidos para a unidade, considerando não só a natureza desses conteúdos, mas também as metodologias de
ensino e os processos de avaliação. O desenvolvimento de competências aplicadas específicas serão
alcançadas transversalmente através do "estudos de caso", análise de vídeos didácticos, realização de
relatórios clínicos e exercícios de role-playing.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents of this unit are coherently integrated with the curricular unit’s objectives, considering not only the
nature of these contents, but also the teaching methods and the evaluation procedures. The development of
specific applied skills will be attained transversally using "case studies", didactic videos analysis, clinical
reports and role-play exercises.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular decorrerá em aulas teóricas (metodologias expositivas), aulas práticas (metodologias
activas) e em orientação tutorial. As metodologias activas incluem o estudo de casos clínicos observados no
contexto de seguimentos psicoterapêuticos, a elaboração de relatórios clínicos, a análise de vídeos didácticos
sobre as perturbações em estudo e exercícios de role-playing para o desenvolvimento de competências
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específicas.
A avaliação é periódica e inclui provas do tipo A e C. As provas de tipo C (avaliações práticas) têm um peso
ponderado de 50%, correspondendo os outros 50% à prova do tipo A (exame final escrito). As provas de tipo C
incluem três avaliações: a realização de um relatório clínico de um caso apresentado numa aula prática; e a
realização de dois testes baseados em histórias clínicas apresentadas na aula.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies used in this course are directly related with class organization in the "theoretical"
and "practical" classes. In the first case (theoretical classes) the methods that are going to be used are
expository presentation of program issues, complemented with the observation and critical analysis of
educational videos (these methods will be used for the knowledge and comprehension domains). Methods used
in "Practical" classes include case study (with clinical and diagnostic reports and problem solving) and will
focus the application, analysis and evaluation domains.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos estabelecidos para esta unidade curricular integram-se coerentemente com os objectivos
definidos para a unidade, considerando não só a natureza desses conteúdos, mas também as metodologias de
ensino e os processos de avaliação. O desenvolvimento de competências aplicadas específicas serão
alcançadas transversalmente através do "estudos de caso", análise de vídeos didácticos, realização de
relatórios clínicos e exercícios de role-playing.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The contents of this unit are coherently integrated with the curricular unit’s objectives, considering not only the
nature of these contents, but also the teaching methods and the evaluation procedures. The development of
specific applied skills will be attained transversally using "case studies", didactic videos analysis, clinical
reports and role-play exercises.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
AJURIAGUERRA,J.(1977). Manuel de psychiatrie de l'enfant. Paris: Masson AJURIAGUERRA, J.& MARCELLI,
D.(1989). Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Paris: P.U.F. BEAUCHESNE, H., & GIBELLO, B.
(1991).Traité de psychopathologie infantile. Paris: P.U.F. GEISSMAN, C. & HOUZEL, D. (eds.) (2001).L'enfant, les
parents et le psychanalyste. Paris:Bayard Compact GOLSE, B. (1989).Le dev. affectif et intellectuel de l'enfant.
Paris: Masson.
LEBOVICI, S.,DIAKTINE, R. & SOULÉ, R.(1995).Nouveau Traité de Psych. de l'enfant et de l'adolescent. Paris:
P.U.F.
MARCELLI, D. & BRACONNIER, H.(1988). Psych. de l'adolescent. Paris: Masson.
MAZET, P. &STOLERU, S. (2003). Psych.du nourrisson et du jeune enfant. Paris: Masson.
PELSSER, R. (1989). Manuel de Psych. de l'enfant et de l'adolescent. Quebec: Gaetan Morin Éditeur.
RUTTER, M. et al, (eds.) (2008). Rutter's Child and Adolescent Psychiatry. 5th Ed. Oxford: Wiley-Blackwell.
VIDIGAL, M. J. (2006). Pensar a esquizofrenia. Lisboa: Trilhos.

Mapa XIV - 4.º PsicPsicDin - Psicoterapias Dinâmicas
10.4.1.1. Unidade curricular:
4.º PsicPsicDin - Psicoterapias Dinâmicas
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Alexandre Paquete Paixão
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
--10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos
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- Desenvolver e aprofundar os conhecimentos relativos à psicopatologia dinâmica como instrumento
compreensivo do trabalho psicoterapêutico dinâmico.
- Desenvolver e aprofundar os conhecimentos específicos aos diferentes modelos psicoterapêuticos
dinâmicos
Competências
- Saber realizar diagnósticos dinâmicos relacionados com o "trabalho" e a avaliação psicoterapêutica
dinâmica;
- Saber aplicar os conhecimentos teóricos e as competências técnicas relativas aos diferentes modelos
psicoterapêuticos dinâmicos, incluindo:
- Psicoterapias dirigidas ao insight;
- Psicoterapias de apoio;
- Psicoterapias dinâmicas breves;
- Abordagens psicodinâmicas em situações de internamento hospitalar
- Abordagens psicodinâmicas específicas com pacientes ansiosos, deprimidos, borderlines e psicossomáticos
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives
- Develop the knowledge related with dynamic psychopathology as the main comprehensive "tool" for dynamic
psychotherapeutic work;
- Develop the knowledge related with different dynamic psychotherapeutic models
Competencies
- Develop the skills related with appliance and evaluation of dynamic diagnostics related with dynamic
psychotherapeutic work and guidance;
- Develop the skills and competencies related with different dynamic psychotherapeutic models, including:
- Insight psychotherapies
- Support dynamic oriented psychotherapies
- Brief dynamic psychotherapies;
- Psychodynamic approaches with hospitalized patients
- Psychodynamic approaches with anxiety, depressed, borderline and psychosomatic patients
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Psicopatologia e avaliação dinâmica
2. Psicoterapias de Apoio e dirigidas ao “Insight”
2.1. Estratégia e tática dos processos terapêuticos
2.2. Indicações para psicoterapia e avaliação do paciente
2.3. O início da terapia
2.4. Processo terapêutico: o papel do paciente e do terapeuta
2.5. Aspetos técnicos
2.6. Fim do processo e avaliação da terapia
3. Psicoterapias Breves
3.1. As psicoterapias breves no contexto "analítico"
3.2. Caracterização técnica das psicoterapias breves de inspiração "analítica"
4. Abordagens psicodinâmicas em situações específicas
4.1 Com pacientes hospitalizados
4.2 Com pacientes ansiosos
4.3 Com pacientes deprimidos
4.4 Com pacientes borderline
4.5 Com pacientes psicossomáticos
10.4.1.5. Syllabus:
1. Psychopathology and psychodynamic assessment
2. Support and insight-oriented psychotherapies
2.1. Strategies and tactics of dynamic psychotherapies
2.2. Psychotherapy indications and patient assessment
2.3. Beginning the psychotherapy process
2.4. The therapeutic process: the patient and therapist role
2.5. Technical issues
2.6. "Closing" and evaluating the psychotherapeutic process
3. Brief dynamic Psychotherapies
3.1. Psychoanalysis and brief psychotherapies
3.2. Characterization of brief psychotherapies: technical issues
4. Psychodynamic approaches in specific situations:
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4.1 With hospitalized patients
4.2 With anxiety patients
4.3 With depressed patients
4.4 With borderline patients
4.5 With psychosomatic patients
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estabelecidos para esta unidade curricular integram-se coerentemente com os objetivos
definidos, considerando os seguintes aspetos: os objetivos relacionados com o conhecimento e compreensão
do modelo analítico (incluindo a psicopatologia dinâmica) e o diagnóstico dinâmico, essencial ao "trabalho"
psicoterapêutico dinâmico, embora especificamente abordados no ponto 1 do programa são matérias
transversais a todos os outros pontos do programa. As competências relativas ao trabalho clínico
propriamente dito (avaliação, orientação, aplicação) são objeto dos pontos seguintes, particularmente dos
pontos 2 e 3 do programa. O ponto 4 do programa complementa e aprofunda na especificidade de algumas
situações clínicas as competências desenvolvidas nos pontos 2 e 3.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of this unit is coherently integrated with the curricular unit’s objectives, considering the following
issues: the objectives related with the knowledge and comprehension of dynamic model (including the dynamic
psychopathology) and dynamic diagnostic (essential for dynamic psychotherapy) although specifically set in
point 1 of the syllabus are issues crossing all the programmatic contents. The skills related to "clinical work"
(including assessment, guidance, and application) are addressed in points 2 and 3 of the syllabus. These points
are complemented by syllabus point 4 where the skills connected with this kind of clinical work are specified
considering different clinical situations.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular decorrerá em aulas teóricas (metodologias expositivas), aulas práticas (metodologias
ativas) e orientação tutorial. As metodologias ativas incluem o estudo de casos clínicos observados no
contexto de seguimentos psicoterapêuticos, a observação e análise crítica de vídeos didáticos e o exercício de
competências terapêuticas com recurso ao "jogo de papéis".
A avaliação periódica inclui dois testes do tipo C (com um peso de 50%) relacionados com exemplos clínicos
relativos aos sistemas terapêuticos estudados nos pontos 2, 3 e 4 do programa e um teste escrito individual do
tipo A (implicando os remanescentes 50%).
Em alternativa os alunos podem realizar uma única avaliação escrita final envolvendo todo o programa da
unidade (cf. normas de avaliação da F.P.C.E.-U.C.).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This unit will be accomplished using expository teaching methods (used in theoretical classes), active teachinglearning methodologies (used in practical classes) and tutorial follow-up. The active teaching-learning
methodologies include "case studies" related with dynamic psychotherapy, didactic videos and the use of roleplaying for skills development in these settings.
Periodical evaluation includes two tests type C, related to clinical examples (assessing syllabus points 2, 3 and
4), and one type A test (each type scoring 50% of the final classification).
As defined by the evaluation norms in F.P.C.E.-U.C. students can choose to have a single final examination,
performing a written exam which covers all the issues addressed in the unit.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino utilizadas nesta unidade curricular decorrem da natureza das aulas (teóricas e
práticas). Nas aulas teóricas são utilizadas metodologias expositivas clássicas para a apresentação dos
conteúdos programáticos servindo os objetivos relacionados com o conhecimento e a compreensão do modelo
dinâmico, nomeadamente na sua dimensão psicoterapêutica. Nas aulas práticas são utilizadas metodologias
ativas de estudo de caso e exercícios de desenvolvimento de competências terapêuticas com recurso ao "jogo
de papéis". Estas metodologias servem o domínio da aplicação e avaliação definidos nos objetivos como
aquisição das competências técnicas relativas aos diferentes modelos psicoterapêuticos dinâmicos (dirigidas
ao insight; de apoio; psicoterapias dinâmicas breves; abordagens psicodinâmicas em situações específicas).
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies used in this unit are linked with the different organization strategies of classes in
practical and theoretical modules. Theoretical classes use essentially expository methods explaining the
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syllabus contents related to the knowledge and comprehension of psychoanalysis and dynamic model,
including the technical aspects of this psychotherapeutic intervention. The active teaching-learning
methodologies used in "case studies", videos analysis and role-play exercises will serve to accomplish second
level objectives, connected with application and analysis domains and referred as technical skills related to the
different dynamic psychotherapeutic models (insight psychotherapies; support dynamic oriented
psychotherapies; brief dynamic psychotherapies; psychodynamic approaches in specific situations).
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Abbass, A. A., Hancock, J. T., Henderson, J., & Kisely, S. (2006). Short-term psychodynamic psychotherapies for
common mental disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 4, Article No. CD004687.
Blatt, S., & Auerbach, J. (2003). Psychodynamic measures of therapeutic change. Psychoanalytic Inquiry, 23,
268 –307.
Eizirik, C.; Aguiar; R.; Schestatsky, S. et al. (Eds.) (2005). Psicoterapia de orientação analítica: fundamentos
teóricos e clínicos. Porto Alegre: Artmed
Gabbard, G. O. (2004). Long-term psychodynamic psychotherapy: A basic text. Washington, DC: American
Psychiatric Publishing
Gilliéron, E. (2004). Manual de Psicoterapias Breves. Lisboa: Climepsi Eds.
Levensen, H. (2006). Time-limited dynamic Psychotherapy: formulation and intervention. Washington, DC:
A.P.A.
Margalho, R.; Paixão, R.; Pereira, M. (2010). Relação Terapêutica e Adesão em Doentes Portadores da Infecção
pelo vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), Psicologia, Saúde & Doenças, 11 (1), 71-81.

Mapa XIV - 4.º PsicPsicDin - Teoria e Técnica do Psicodrama
10.4.1.1. Unidade curricular:
4.º PsicPsicDin - Teoria e Técnica do Psicodrama
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Margarida Pedroso de Lima
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
--10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dar a conhecer os aspectos essenciais do Psicodrama: sua história, componentes básicos, principais
técnicas, contextos de aplicação e correntes, com especial ênfase no psicodrama moreniano e no psicodrama
psicanalítico.
Identificar os momentos essenciais da história do surgimento do psicodrama
Identificar os instrumentos fundamentais da prática do psicodrama
Reconhecer as técnicas aplicadas em contexto psicodramática
Aplicar as técnicas fundamentais psicodramáticas, em contexto de simulação
Identificar as componentes essenciais da dinâmica de um grupo
Dinamizar um pequeno grupo como facilitador de processos de autoconhecimento
Formular juízos críticos relativamente às aplicações do psicodrama nos seus vários contextos
Conhecer as aplicações em contexto clínico, educacional e organizacional do Psicodrama.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

To know the essential aspects of Psychodrama: history, basic components, techniques, application contexts,
with special emphasis in psychoanalytical and morenian Psychodrama.
To know the history of Psychodrama
To identify the fundamental resources and instruments used in Psychodrama
To apply the Psychodramatic techniques in simulation
To identify the essential components of the dynamic of a group
To apply group dynamics
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To critically think about the Psychodramatic applications and implications
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
O psicodrama no âmbito das psicoterapias
- Enquadramento histórico: J.L. Moreno e o nascimento do psicodrama
- A Sociometria
- O psicodrama psicanalítico
- A importância dos diferentes contextos em psicodrama
- Os instrumentos fundamentais
- Fases da sessão psicodramática
- Técnicas psicodramáticas
- A dinâmica de uma sessão psicodramática
- Conceitos teóricos utilizados em psicodrama
- Psicodrama e psicopatologia
- Psicodrama e fenómeno grupal
Aplicações do psicodrama
10.4.1.5. Syllabus:
Psychodrama in the context of other psychotherapies
- Historical frame: J.L. Moreno and the beginning of Psychodrama
- Sociometry
- The psychoanalytic Psychodrama
- The importance of the different contexts in Psychodrama
- Fundamental instruments
- Phases of a Psychodramatic session
- Psychodramatic techniques
- The dynamic of a psychodramatic session
- Theoretical concepts used in Psychodrama
- Psychodrama and psychopathology
- Psychodrama and the group phenomena
- Psychodrama applications
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão repartidos por duas grandes áreas, enquadramento conceptual do
Psicodrama e ferramentas para a sua implementação, e os objectivos referem-se a conhecimentos relativos a
essas áreas.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus contents are grouped into two main domains, conceptualization and intervention, and the curricular
unit’s objectives address the acquisition of knowledge pertaining to these domains.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos de ensino:
através da alternância entre métodos expositivos e activos
Método de avaliação:
Avaliação final ou periódica. Esta é composta por: Frequência e/ou exame
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methods:
Active and expositive
Evaluation methods:
Midterm exam or exam
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Com o método expositivo procura-se transmitir os conhecimentos de base essenciais à compreensão da teoria
psicodramática. Os métodos activos serão aplicados no desenvolvimento das competências práticas e
técnicas destas intervenções
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10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
With the expositive method we aim to transmit the basic knowledge concerning the understanding of the
psicodramatic theory. Through the active method we will develop the practical skills and techniques of this type
of intervention
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Dias, C. (1993). Palcos do Imaginário. Lisboa: Ed. Fenda.
López-Barberá, E. e Población-Knappe, P. (1997). La escultura y otras técnicas psicodramáticas en
psicoterapia. Barcelona: Ed. Paidós.
Marra, M.M. & Fleury, H.J. (2008). Grupos. Intervenções socioeducativas e método sociopsicodramático. São
Paulo: Agora
Moreno, J. L. (s.d.). Psicodrama. S. Paulo: Ed. Cultrix.
Pio-Abreu, J.L. (2002). O Modelo do Psicodrama Moreniano. Coimbra: Ed. Quarteto.
Rojas-Bermúdez, J. (1997). Teoría y técnica psicodramáticas. Barcelona: Ed. Paidós.
Soeiro, A.C. (1991). Psicodrama e psicoterapia. Lisboa: Ed. Escher.
Valiente-Gómez, D. (1995). Psicodrama y Psicoanálisis. Madrid: Ed. Fundamentos.
Vieira, F. (1999). (Des)dramatizar na doença mental. Psicodrama e psicopatologia. Lisboa: Ed. Sílabo.
Yalom, E. (2005). The Theory and Practice of group Psychotherapy. London: Basic Books.

Mapa XIV - 4.º PSicPsiCDin - Intervenção Clínica na Infância
10.4.1.1. Unidade curricular:
4.º PSicPsiCDin - Intervenção Clínica na Infância
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Eduardo Nunes Sá
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
--10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta uc tem como principal objectivo permitir aos alunos uma Introdução às intervenções psicoterapêuticas e
psicopedagógicas, de âmbito clínico centradas no bebé e na criança.
Competências a desenvolver:
Os estudantes deverão compreender a natureza e métodos das intervenções psicológicas na infância,
adquirindo competências ao nível do diagnóstico e das principais estratégias de intervenção com crianças.
Devem também conhecer a natureza e forma de relacionamento do psicólogo com as escolas e os tribunais e
de família e menores.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit aims to provide students an introduction to psychotherapeutic and psychopedagogical interventions on
infancy.
Competencies:
Students should understand both the nature and methods of psychological interventions with children, acquiring
knowledge and skills both for diagnose and main intervention strategies with children. They should also become
familiar with the nature and means for professional interaction with schools and family courts.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. História clínica em psicoterpia da criança
1.1. Leitura clínica da avaliação cognitiva
1.2. Avaliações da personalidade na clínica infantil (o desenho infantil; os testes de personalidade; o brincar e o
jogo)
1.3. Diagnóstico na clínica infantil
2. Psicoterapia da criança
2.1. As estratégias lúdicas
2.2. As estratégias psicodramáticas
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2.3. A interpretação na clínica da criança
3. Psicoterapia na gravidez e no bebé
4. Aconselhamento familiar em clínica da criança
4.1. A relação com a escola
4.2. A relação com os tribunais
10.4.1.5. Syllabus:
Clinical history on infant psychotherapy
Clinical analysis on cognitive evaluation
Personality evaluation on Child psychotherapy
Child drawing
Personality tests
The Playing and the game
The diagnosis in Child psychotherapy
Child psychotherapy
Playful intervention
Psychodramatic technics
How to interpret in Child psychotherapy
How to intervene in pregnancy and newborns
Family counseling in Child psychotherapy
The psychologist and the school
The psychologist and his relationship with legal procedures
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estabelecidos para esta unidade curricular integram-se coerentemente com os objectivos
definidos para a unidade. O desenvolvimento de competências aplicadas específicas serão alcançadas
transversalmente através do "estudos de caso", análise de vídeos didácticos, realização de relatórios clínicos
e exercícios de role-playing.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents of this unit are coherently integrated with the curricular unit’s objectives,. The development of
specific applied skills will be attained transversally using "case studies", didactic videos analysis, clinical
reports and role-play exercises.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular decorrerá em aulas teóricas (metodologias expositivas), aulas práticas (metodologias
activas) e em orientação tutorial. As metodologias activas incluem o estudo de casos clínicos observados no
contexto de seguimentos psicoterapêuticos, a elaboração de relatórios clínicos, a análise de vídeos didácticos
sobre as perturbações em estudo e exercícios de role-playing para o desenvolvimento de competências
específicas.
A avaliação pode ser final ou periódica. Esta última modalidade inclui inclui provas do tipo A e C. As provas de
tipo C (avaliações práticas) têm um peso ponderado de 50%, correspondendo os outros 50% à prova do tipo A
(exame final escrito). As provas de tipo C incluem três avaliações: a realização de um relatório clínico de um
caso apresentado numa aula prática; e a realização de dois testes baseados em histórias clínicas
apresentadas na aula.
Exame Final.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies used in this unit are directly related with class organization in the "theoretical" and
"practical" classes. In the first case (theoretical classes) the methods that are going to be used are expository
presentation of program issues, complemented with the observation and critical analysis of educational videos
(these methods are used for the knowledge and comprehension domains). Methods used in "Practical" classes
include case study (with clinical and diagnostic reports and problem solving) and focus on the application,
analysis and evaluation domains.
Final Exam.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos estabelecidos para esta unidade curricular integram-se coerentemente com as metodologias de
ensino e os processos de avaliação. O desenvolvimento de competências aplicadas específicas serão
alcançadas transversalmente através do "estudos de caso", análise de vídeos didácticos, realização de
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relatórios clínicos e exercícios de role-playing.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The contents of this unit are coherently integrated with considering not only the nature of these contents, but
also the teaching methods and the evaluation procedures. The development of specific applied skills will be
attained transversally using "case studies", didactic videos analysis, clinical reports and role-play exercises.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
AJURIAGUERRA, J.& MARCELLI, D.(1989). Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Paris: P.U.F.
BEAUCHESNE, H., & GIBELLO, B. (1991). Traité de psychopathologie infantile. Paris: P.U.F.
CUMMINGS, E, DAVIES, P. e CAMPBELL, S.(2000). Dev psychopatology and family process. NY: The Guilford
Press.
GEISSMAN,C.&HOUZEL,D.(eds.)(2001).L'enfant, les parents et le psychanalyste.Paris:Bayard Compact.
GAUTHIER, J.M. (2002).L’observation en psychothérapie d’enfants. Paris: Dunod.
MAZET,P.& STOLERU,S. (2003).Psychopathologie du nourrisson et du jeune enfant. Paris: Masson.
RUSTIN, M. e QUAGLIATA, E. (2000). Assessment in child psychotherapy.Londres: The Tavistock Clinic Series.
SÁ,E. (2009). Esboço para uma nova psicanálise. Coimbra: Almedina.
SÁ, E. (2012). Psicologia da gravidez, do feto e do bebé. Coimbra: Almedina.
SPITZ, R. (2000). O primeiro ano de vida. São Paulo: Martins Fontes.
YALOM,I.(2005). The thepry and pratice of group psychotherapy. Nova York: Basic Books.

Mapa XIV - 4º ClinSaud/ICC - Terapias Cognitivo-Comportamentais em Adultos- I
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaud/ICC - Terapias Cognitivo-Comportamentais em Adultos- I
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
JOSÉ AUGUSTO VEIGA PINTO GOUVEIA
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
DANIEL MARIA BUGALHO RIJO
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
DANIEL MARIA BUGALHO RIJO
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina proporciona aos alunos a aquisição de conhecimentos que permitem a reflexão acerca dos
desenvolvimentos dos principais paradigmas e modelos cognitivo-comportamentais (CC) na prática clínica
com crianças e adolescentes. Aborda os quadros clínicos mais prevalentes na infância e adolescência em
termos de descrição clínica, classificação, epidemiologia, comorbilidade e etiologia e promove a
conceptualização cognitivo-comportamental dos casos clínicos, permitindo aos alunos avaliar, diagnosticar e
desenvolver estratégias terapêuticas, de acordo com modelos CC.
Resultados de aprendizagem
Espera-se que os alunos (a) adquiram/aprofundem conhecimentos sobre os paradigmas teóricos em que
assenta a prática da TCC em crianças e adolescentes e de alguns dos distúrbios mais prevalentes da infância e
adolescência; (b) efetuem avaliações, diagnósticos, conceptualizações e estratégias terapêuticas para casos
particulares.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The unit enables students to acquire knowledge that allows them to reflect on the developments of the main
cognitive-behavioral paradigms and models of therapy for children and adolescents. It analysis the most
prevalent clinical disorders in children and adolescents in terms of clinical description, classification,
epidemiology, comorbidity and aetiology; and promotes the cognitive-behavioral conceptualization of clinical
cases, enabling students to assess, diagnose and develop therapeutic strategies, according to cognitivebehavioral models.
Learning outcomes
(a) Identification, reflection and discussion of some of the most prominent and complex issues arising from the
application of CB theories and clinical practice with children and adolescents and acquisition of knowledge of
some of the main clinical disorders of childhood and adolescence; (b) Assessment and case formulation,
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diagnosis and development of a therapeutic program in CB terms.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Questões introdutórias gerais: a. Aspetos desenvolvimentais relevantes para a TCC com crianças e
adolescentes; b. A influência da família.
2. Modelos teóricos específicos importantes no âmbito da TCC com crianças e adolescentes.
3. A interligação e integração entre os modelos e as estratégias de intervenção, na formulação de caso CC.
4. A problemática da psicopatologia na infância e adolescência e as suas principais perturbações clínicas: Pert.
de Oposição, Pert. do Comportamento, Pert. de Hiperatividade com Défice de Atenção, Depressão e Conflito
pais/adolescente.
Certos temas são abordados duma forma privilegiada nas aulas práticas, nomeadamente: estabelecimento da
relação terapêutica; fases da intervenção; avaliação e elaboração de análises funcionais e de formulações de
casos; contacto com programas manualizados de tratamento; delinear programas terapêuticos, de acordo com
formulações de caso; aplicação de estratégias e técnicas terapêuticas a situações particulares.
10.4.1.5. Syllabus:
1.relevant developmental issues to the cognitive-behavioral therapy(CBT)with children and adolescents;b)the
importance of the family
2.Specific important theoretical models within the scope of CBT with children and adolescents.
3.The interconnection and integration between models and intervention strategies, resulting in CB case
conceptualization.
4. The problematic of psychopathology in childhood and adolescence and its main clinical disorders:
Oppositional Defiant Disorder, Conduct Disorder, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, Depression, and
Parents/Adolescent Conflict.
Some subjects are especially focused on in the practical classes, namely: the establishment of a therapeutic
relationship; intervention stages; assessment strategies, and functional analysis and case formulation; manual
treatment programs and their components; setting up therapeutic programs according to the case formulation;
application of specific therapeutic strategies and techniques to specific situations
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Todos os objetivos correspondem a conteúdos específicos. Assim, em relação aos objetivos abaixo elencados,
são apontados os conteúdos específicos que lhes correspondem.
1. Objectivo: aquisição de conhecimentos que permitem a reflexão acerca dos desenvolvimentos dos
principais paradigmas e modelos CC na prática clínica com crianças e adolescentes. Conteúdos
programáticos: 1. Questões introdutórias gerais (…) 2. Modelos teóricos específicos importantes no âmbito da
TCC com crianças e adolescentes. 3. A interligação e integração entre os modelos e as estratégias de
intervenção, na conceptualização ou formulação de caso CC.
2. Objectivo: Abordagem dos quadros clínicos mais prevalentes na infância e adolescência em termos de
descrição clínica, classificação, epidemiologia, comorbilidade e etiologia e conceptualização CC. Conteúdos
programáticos: 4. A problemática da psicopatologia na infância e adolescência e as suas principais
perturbações clínicas.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In order to achieve the proposed goals, the first part of the syllabus includes major cognitive-behavioral
constructs and theoretical developments, revisiting the historical roots of CBT. Special emphasis is given to
Beck’s Cognitive Therapy, a major CBT school with a large field of clinical evidence based applications and a
great number of theoretical developments over the last decades.
Clinical disorders studied on the second part will allow a detailed knowledge about cognitive case
conceptualization. At the same time, these contents will allow training on the development of case formulations
in practical classes.
The articulation between theoretical and practical classes will allow students to get an accurate idea of the
cognitive-behavioral interventions in mental health problems, developing assessment skills, clinical reports
practice, case formulation examples and intervention programs training.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizados essencialmente os métodos expositivo e interactivo. Realizar-se-ão igualmente atividades
práticas, utilizando técnicas de modelamento participante, representação comportamental, discussão de casos
e feedback.
Avaliação periódica - trabalho de investigação bibliográfica - 10 valores; exame - 10 valores
OU
Avaliação final - exame - 20 valores
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10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and interactive methods. Practical activities: participant modeling techniques, role playing, case
analysis and discussion, and feedback.
Periodic evaluation – bibliographic research – 10 marks; exam – 10 marks
OR
Final evaluation – exam – 20 marks
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular é lecionada em aulas teóricas e aulas práticas. Nas aulas teóricas são abordados e
desenvolvidos os conteúdos programáticos e nas aulas práticas estes conteúdos são alvo de uma abordagem
mais prática, através de role-play e análise e discussão de casos práticos. Durante estas aulas são, assim,
treinadas competências de avaliação, formulação de caso e intervenção
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit is divided into theoretical and practical classes. During the theoretical classes all the
contents described in the syllabus are approached and developed, and during the practical classes these
contents are approached in a more practical way, through role-play, and case analysis and discussion.. These
classes are, therefore, an important setting to train competencies in assessment, case formulation and
intervention strategies.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
- American Psychiatric Association (APA) (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed.
Washington DC: APA.
- Freeman, K. A. & Miller, C. A. (2002). Behavioral case conceptualization for children and adolescents. In
Michael Hersen, Clinical behavior therapy. NY: Wiley.
- Graham, P. (Ed.), (2005). Cognitive behaviour therapy for children and families. Cambridge: Cambr. Univ.
Press.
- Kendall, P. C. (2005). Child and adolescent therapy:cognitive-behavioral procedures. NY: Guilford.
- Mash, E. J. & Terdal, L. G. (1997) Assessment of childhood disorders (pp.71-129). NY: Guilford.
- Miller, W. R. & Rollnick, S. (2002). Motivational interviewing. Preparing people for change. 2nd. ed.. NY: Guilford.
- Orvaschel, H., Faust, J. & Hersen, M. (2001). Handbook of conceptualization and treatment of child
psychopathology. Amsterdam: Pergamon.
-Weisz, J. R., & Kazdin, A. E. (Ed.) (2010). Evidence-based psychotherapies for children and adolescents. NY:
Guilford.

Mapa XIV - 4.º ClinSaud/ICC - Terapias Cognitivo-Comportamentais em Crianças e Adolescentes -I
10.4.1.1. Unidade curricular:
4.º ClinSaud/ICC - Terapias Cognitivo-Comportamentais em Crianças e Adolescentes -I
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
MARIA DO CÉU SALVADOR
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
--10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina proporciona aos alunos a aquisição de conhecimentos que permitem a reflexão acerca dos
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desenvolvimentos dos principais paradigmas e modelos cognitivo-comportamentais (CC) na prática clínica
com crianças e adolescentes. Aborda os quadros clínicos mais prevalentes na infância e adolescência em
termos de descrição clínica, classificação, epidemiologia, comorbilidade e etiologia e promove a
conceptualização cognitivo-comportamental dos casos clínicos, permitindo aos alunos avaliar, diagnosticar e
desenvolver estratégias terapêuticas, de acordo com modelos CC.
Resultados de aprendizagem
Espera-se que os alunos (a) adquiram/aprofundem conhecimentos sobre os paradigmas teóricos em que
assenta a prática da TCC em crianças e adolescentes e de alguns dos distúrbios mais prevalentes da infância e
adolescência; (b) efetuem avaliações, diagnósticos, conceptualizações e estratégias terapêuticas para casos
particulares.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The unit enables students to acquire knowledge that allows them to reflect on the developments of the main
cognitive-behavioral paradigms and models of therapy for children and adolescents. It analysis the most
prevalent clinical disorders in children and adolescents in terms of clinical description, classification,
epidemiology, comorbidity and aetiology; and promotes the cognitive-behavioral conceptualization of clinical
cases, enabling students to assess, diagnose and develop therapeutic strategies, according to cognitivebehavioral models.
Learning outcomes
(a) Identification, reflection and discussion of some of the most prominent and complex issues arising from the
application of CB theories and clinical practice with children and adolescents and acquisition of knowledge of
some of the main clinical disorders of childhood and adolescence; (b) Assessment and case formulation,
diagnosis and development of a therapeutic program in CB terms.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Questões introdutórias gerais: a. Aspetos desenvolvimentais relevantes para a TCC com crianças e
adolescentes; b. A influência da família.
2. Modelos teóricos específicos importantes no âmbito da TCC com crianças e adolescentes.
3. A interligação e integração entre os modelos e as estratégias de intervenção, na formulação de caso CC.
4. A problemática da psicopatologia na infância e adolescência e as suas principais perturbações clínicas: Pert.
de Oposição, Pert. do Comportamento, Pert. de Hiperatividade com Défice de Atenção, Depressão e Conflito
pais/adolescente.
Certos temas são abordados duma forma privilegiada nas aulas práticas, nomeadamente: estabelecimento da
relação terapêutica; fases da intervenção; avaliação e elaboração de análises funcionais e de formulações de
casos; contacto com programas manualizados de tratamento; delinear programas terapêuticos, de acordo com
formulações de caso; aplicação de estratégias e técnicas terapêuticas a situações particulares.
10.4.1.5. Syllabus:
1. General introductory issues: a) relevant developmental issues to the (CBT) with children and adolescents; b)
the importance of the family
2. Specific important theoretical models within the scope of CBT with children and adolescents.
3. The interconnection and integration between models and intervention strategies, resulting in CB case
conceptualization.
4.The problematic of psych. in childhood and adolescence and its main clinical disorders:Oppositional Defiant
Disorder, Conduct Disorder, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, Depression, and Parents/Adolescent
Conflict.
Some subjects are especially focused on in the practical classes, namely: he establishment of a therapeutic
relationship; intervention stages; assessment strategies, and functional analysis and case formulation; manual
treatment programs and their components;setting up therapeutic programs according to the case formulation;
application of specific therapeutic strategies and techniques to specific situations.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Todos os objetivos correspondem a conteúdos específicos. Assim, em relação aos objetivos abaixo elencados,
são apontados os conteúdos específicos que lhes correspondem.
1. Objectivo: aquisição de conhecimentos que permitem a reflexão acerca dos desenvolvimentos dos
principais paradigmas e modelos CC na prática clínica com crianças e adolescentes. Conteúdos
programáticos: 1. Questões introdutórias gerais (…) 2. Modelos teóricos específicos importantes no âmbito da
TCC com crianças e adolescentes. 3. A interligação e integração entre os modelos e as estratégias de
intervenção, na conceptualização ou formulação de caso CC.
2. Objectivo: Abordagem dos quadros clínicos mais prevalentes na infância e adolescência em termos de
descrição clínica, classificação, epidemiologia, comorbilidade e etiologia e conceptualização CC. Conteúdos
programáticos: 4. A problemática da psicopatologia na infância e adolescência e as suas principais
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perturbações clínicas
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
All the objectives correspond to specific syllabus. Therefore, below we point out the relationships between the
objectives and the correspondent content.
1. Objective: Enables students to acquire knowledge that allows them to reflect on the developments of the
main cognitive-behavioral paradigms and models of therapy for children and adolescents . Syllabus: 1. General
introductory issues(….) a) relevant developmental issues to the cognitive-behavioral therapy (CBT) with
children and adolescents; 3. The interconnection and integration between models and intervention strategies,
resulting in cognitive-behavioral case conceptualization.
2. Objective: Analysis of the most prevalent clinical disorders in children and adolescents in terms of clinical
description, classification, epidemiology, comorbidity and aetiology; according CBT. Syllabus: 4. The
problematic of psychopathology in childhood and adolescence and its main clinical disorders.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizados essencialmente os métodos expositivo e interactivo. Realizar-se-ão igualmente atividades
práticas, utilizando técnicas de modelamento participante, representação comportamental, discussão de casos
e feedback.
Avaliação periódica - trabalho de investigação bibliográfica - 10 valores; exame - 10 valores
OU
Avaliação final - exame - 20 valores.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and interactive methods. Practical activities: participant modeling techniques, role playing, case
analysis and discussion, and feedback.
Periodic evaluation – bibliographic research – 10 marks; exam – 10 marks
OR
Final evaluation – exam – 20 marks
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular é lecionada em aulas teóricas e aulas práticas. Nas aulas práticas são abordados e
desenvolvidos os conteúdos programáticos e nas aulas teóricas estes conteúdos são alvo de uma abordagem
mais prática, através de role-play e análise e discussão de casos práticos. Durante estas aulas são, assim,
treinadas competências de avaliação, formulação de caso e intervenção.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit is divided into theoretical and practical classes. During the theoretical classes all the
contents described in the syllabus are approached and developed, and during the practical classes these
contents are approached in a more practical way, through role-play, and case analysis and discussion.. These
classes are, therefore, an important setting to train competencies in assessment, case formulation and
intervention strategies.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
- American Psychiatric Association (APA) (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed.
Washington DC: APA.
- Freeman, K. A. & Miller, C. A. (2002). Behavioral case conceptualization for children and adolescents. In
Michael Hersen, Clinical behavior therapy. NY: Wiley.
- Graham, P. (Ed.), (2005). Cognitive behaviour therapy for children and families. Cambridge: Cambr. Univ.
Press.
- Kendall, P. C. (2005). Child and adolescent therapy:cognitive-behavioral procedures. NY: Guilford.
- Mash, E. J. & Terdal, L. G. (1997) Assessment of childhood disorders (pp.71-129). NY: Guilford.
- Miller, W. R. & Rollnick, S. (2002). Motivational interviewing. Preparing people for change. 2nd. ed.. NY: Guilford.
- Orvaschel, H., Faust, J. & Hersen, M. (2001). Handbook of conceptualization and treatment of child
psychopathology. Amsterdam: Pergamon.
-Weisz, J. R., & Kazdin, A. E. (Ed.) (2010). Evidence-based psychotherapies for children and adolescents. NY:
Guilford.
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Mapa XIV - 4º ClinSaud/ICC - Psicopatologia Cognitivo-Desenvolvimental
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaud/ICC - Psicopatologia Cognitivo-Desenvolvimental
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Cristina Cruz Sousa Portocarrero Canavarro
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Helena Teresa da Cruz Moreira
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo fundamental desta uc é promover a aquisição de conhecimentos e a reflexão sobre os padrões de
(in)adaptação longo do ciclo de vida, incluindo os factores, mecanismos e contextos que protegem os
indivíduos da psicopatologia e aqueles que aumentam a vulnerabilidade às crises emocionais e psicopatologia.
São ainda objectivos desta uc dar a conhecer as aplicações e implicações desta concepção do ponto de vista
da investigação, prevenção e intervenção clínica
Competências:
(1) Valorizar uma perspectiva desenvolvimental sobre as origens, natureza e evolução da psicopatologia;
(2) Compreender a multiplicidade de trajectórias de desenvolvimento (in)adapativo, assim como as
continuidades e descontinuidades entre o normal e o patológico;
(3) Valorizar a investigação como processo de construção de conhecimento sobre a Psicopatologia do
Desenvolvimento;
(4) Reflectir sobre as implicações e aplicações da Psicopatologia do Desenvolvimento para a investigação e
prática clínica.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main objective of this curricular unit is to emphasize the need to reflect upon the patterns of (in)adaptation
throughout the life span. These patterns include not only factors, mechanisms and contexts which are
protective, but also those which can increase individuals’ vulnerability to emotional crises and
psychopathology. In addition, this unit focuses on the aforementioned framework’s applications and implications
to research, prevention, and clinical intervention
Learning outcomes
(1)To address a developmental perspective concerning the origins, nature, and evaluation of psychopathology;
(2)To understand the multiplicity of adaptive and non-adaptive developmental trajectories as well as the
continuity and non-continuity between the normal and the pathological;
(3)To value the research as a process of building knowledge within Developmental Psychopathology;
(4)To reflect on the implications and applications of Developmental Psychopathology for research and clinical
practice
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Perspectiva histórica sobre a Psicopatologia do Desenvolvimento (PD) (1. Contexto de emergência da
disciplina; 2. Principais referências (internacionais e nacionais) de obras e de autores; 3. A Psicopatologia do
Desenvolvimento como disciplina científica. Focos e domínios; conceitos-chave e questões de fundo desta
área do conhecimento).
II. Linhas orientadoras da Psicopatologia do Desenvolvimento (1. Perspectiva organizacional do
desenvolvimento; 2. Adaptação e Incompetência; 3. O paradigma da diversidade de trajectórias individuais; 4.
Resiliência, risco e protecção).
III. Relações, Cognições, Desenvolvimento e Psicopatologia (1. Perspectiva desenvolvimental sobre as
relações: a Teoria da Vinculação; 2. Desenvolvimento normativo da vinculação: A vinculação durante a
infância; 3. Desenvolvimento normativo da vinculação: A vinculação durante a adolescência e idade adulta).
lV. Implicações da Psicopatologia do Desenvolvimento para a investigação e a prática clínica
10.4.1.5. Syllabus:
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Historical Perspective of Developmental Psychopathology (1. Context of origin; 2. Principal references: Works
and authors; 3. The Developmental Psychopathology as a scientific subject)
II. Developmental Psychopathology guidelines (1. An organizational perspective of human development; 2.
Adaptation and Incompetence in the context of human development; 3. The paradigm of diversity in regards to
developmental trajectories; Resilience, risk and protection).
III. Relationships, Cognitions, Development, and Psychopathology (1. Developmental perspective on
relationships: The Attachment Theory; 2. Normative development of attachment: Attachment in infancy; 3.
Normative development of attachment: Attachment in adulthood).
IV. Implications of Developmental Psychopathology for research and clinical practice
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O obj. 1 desta uc é transversal a todos os conteúdos programáticos leccionados. Em articulação com o ponto
anterior, a uc tem também como obj. a compreensão das múltiplas trajectórias de des. e das continuidades e
descontinuidades entre trajectórias normais e desviantes. Este objectivo, embora igualmente transversal, está
especialmente relacionado com o Ponto II dos conteúdos. O terceiro objectivo, relacionado com a compreensão
da importância das relações nas trajectórias indiv., é alcançado através do Ponto III dos conteúdos. Deste
modo, é dado especial destaque às relações de vinculação ao longo do ciclo de vida. Ao longo de todos os
conteúdos programáticos procura-se que os alunos compreendam o papel da investigação enquanto processo
de construção do conhecimento sobre a PD (quarto objectivo). O quarto objectivo é concretizado no último
conteúdo
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
O obj. 1 desta uc é transversal a todos os conteúdos programáticos leccionados. Em articulação com o ponto
anterior, a uc tem também como obj. a compreensão das múltiplas trajectórias de des. e das continuidades e
descontinuidades entre trajectórias normais e desviantes. Este objectivo, embora igualmente transversal, está
especialmente relacionado com o Ponto II dos conteúdos. O terceiro objectivo, relacionado com a compreensão
da importância das relações nas trajectórias indiv., é alcançado através do Ponto III dos conteúdos. Deste
modo, é dado especial destaque às relações de vinculação ao longo do ciclo de vida. Ao longo de todos os
conteúdos programáticos procura-se que os alunos compreendam o papel da investigação enquanto processo
de construção do conhecimento sobre a PD (quarto objectivo). O quarto objectivo é concretizado no último
conteúdo desta uc, mostrando o contributo da PD c para o desenvolvimento de investigação e para a
intervenção clínica.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

) Expositivo
2) Elaboração de fichas dentro e fora da sala de aula, individualmente e em grupo
3) Visionamento de filmes e debate em grupo.
4) Apresentação de um projecto de investigação desenvolvido de acordo com os princípios da Psicopatologia
do Desenvolvimento (investigador convidado e debate)
5) Apresentação de um exemplo de aplicação da Psicopatologia do Desenvolvimento à prática clínica (um
psicólogo convidado expõe o seu trabalho clínico e a forma como este se articula com os princípios da
disciplina)
Métodos de Avaliação
O aluno pode optar por avaliação final (Exame- 20v) ou periódica, realizada através de três provas distintas:
1) Teste Individual, em sala de aula (7.5v)
2) Trabalho individual, fora da sala de aula, (cotação-5 valores)
3) Trabalho de Grupo, a realizar ao longo do semestre, fora da sala de aula, com apresentação final oral em sala
de aula (7.5v)
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
1) Lectures
2) Preparation of worksheets inside and outside the classroom, individually and in groups
3) Viewing of short films and group discussion
4) Presentation of a research project developed and implemented according to the principles of developmental
psychopathology (invited researcher and group discussion)
5) Presentation of an example of an application of developmental psychopathology to clinical practice (an invited
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

505/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

psychologist exposes his clinical work and how it articulates with the principles of unit; class debate)
Evaluation:
Students can choose to be evaluated by a final exam (20m) or by continuous assessment, through 3 different
essays:
1Individual written test, in classroom (7.5);
2) Individual practical assignment, outside the classroom, (5)
3) Group assignment, outside the classroom (7.5)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método expositivo é transversal a todos os objectivos, permitindo apresentar os conteúdos programáticos de
forma clara, detalhada, mas sucinta.
O visionamento de filmes breves(5-10 minutos) permite complementar a exposição dos conteúdos, enfatizando
determinados aspectos que se pretendem realçar. Os filmes e o debate guiado que se gera após o
visionamento dos mesmos têm como objectivo levar os alunos a compreenderem a perspectiva
desenvolvimental subjacente aos estudo da psicopatologia (primeiro objectivo), bem como a diversidade de
trajectórias de desenvolvimento (segundo objectivo). Este método é particularmente útil na concretização do
terceiro objectivo, na medida em que é apresentado aos alunos um filme um pouco mais extenso (30 minutos),
no qual são abordados e sintetizados os principais conceitos da Teoria da Vinculação.
A elaboração de fichas de trabalho, dentro e fora da sala de aula, pretende contribuir para a concretização dos
três primeiros objectivos e para o desenvolvimento de competências de articulação e síntese de conteúdos.
Por exemplo, a elaboração de um mapa conceptual sobre um conteúdo permite aos alunos a integração e a
síntese de conhecimentos sobre um determinado ponto do programa.
A apresentação de um projecto de investigação por um investigador convidado e o debate (para o qual é pedido
a elaboração de uma ficha-guia) que se gera após a sua apresentação têm como objectivo contribuir para o
desenvolvimento de competências de investigação e para a concretização do quinto objectivo desta unidade
curricular (reflexão sobre as implicações da Psicopatologia do Desenvolvimento para a investigação).
Por fim, a apresentação de um exemplo de aplicação dos princípios desta disciplina à prática clínica, por um
psicólogo convidado, pretende ajudar os alunos a desenvolverem competências de intervenção, à luz da PD.
Os diferentes métodos de avaliação contribuem também para a concretização dos objectivos da unidade
curricular. Por exemplo, a elaboração do trabalho de grupo sobre a aplicação da Psicopatologia do
Desenvolvimento a diferentes quadros clínicos ao longo do ciclo de vida, permite uma melhor compreensão da
perspectiva desenvolvimental inerente a esta disciplina (primeiro objectivo), possibilita a compreensão da
multiplicidade de trajectórias ao longo do desenvolvimento (segundo objectivo), e permite também a reflexão
sobre as implicações e aplicações da disciplina para a investigação e prática clínica. A apresentação oral do
trabalho contribui para a promoção de competências de exposição oral, bem como de articulação e síntese dos
conteúdos apresentados no trabalho escrito.
A prova de tipo B, que consiste na análise de um caso clínico sob o prisma da Psicopatologia do
Desenvolvimento, possibilita aos alunos a reflexão sobre e a integração dos conteúdos e a sua aplicação a um
contexto prático. Deste modo, concorre para a promoção de competências de intervenção clínica, bem como
para a concretização dos objectivos propostos.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The expositive method is transversal to all objectives, as it delivers the unit’s contents in a clear, detailed and,
simultaneously concise way.
The viewing of short films (5-10 minutes) allows the exposure of contents, emphasizing certain aspects which
are intended to be highlighted. The films and the resulting discussion, lead students to understand the
developmental perspective underlying the study of psychopathology (first objective), as well as the diversity of
development pathways (second goal). This method is particularly useful in achieving the third objective, when a
slightly longer film (30 minutes) it is presented to the students, in which the main concepts of Attachment
Theory are discussed and summarized.
The development of worksheets, as both classwork and homework, aims to contribute to the achievement of
the first three objectives and to the development of general skills. For example, the development of a conceptual
map on a given subject, allows students to integrate and synthesize the knowledge of a particular point of the
program.
The presentation of a research project by an invited researcher and the debate that is generated after the
presentation aim to contribute to the development of research skills and to achieve the fifth goal of this unit (the
reflection on the implications of Developmental Psychopathology for research).
Finally, the presentation of an example of the application in clinical practice, by an invited psychologist, aims to
help students to develop skills for intervention in the field of Developmental Psychopathology.
The different evaluation methods also contribute to the objectives of the unit. For example, the preparation of the
group work on the application of Developmental Psychopathology at different clinical conditions throughout the
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life cycle, allows a better understanding of the developmental perspective inherent in this unit (first objective),
furthers the understanding of the multiplicity of pathways throughout development (second goal), and also
allows the reflection on the implications and applications of the unit for research and clinical practice. The oral
presentation contributes to the promotion of verbal skills, as well as to the coordination and synthesis of the
content presented in written work.
The type B test, which consists in the analysis of a clinical case from the perspective of developmental
psychopathology, enables students to reflect on and to integrate the contents and its application to a practical
context. Thus contributes to the promotion of clinical skills, as well as to achieve the objectives of this curricular
unit.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Pedrosa, A., Pires, R., Carvalho, P., Canavarro, M. C., & Dattilio, F. (2011). Ecological contexts in adolescent
pregnancy: The role of individual, sociodemographic, familial and relational variables in understanding risk of
occurrence and adjustment patterns. Contemporary Family Therapy, 33, 107-127.
Cassidy, J. & Shaver, P. R. (1999). Handbook of attachment: Theory, research, and clinical implications. NY: The
Guilford Press.
Cicchetti, D. & Cohen, D. J. (2009). Dev. psychopathology: Risk, disorder, and adaptation (3nd ed). NY: Wiley.
Cummings, E., Davies, P., & Campbell, S. (2000). Dev.psychop. and family processes: Theory, research, and
clinical implications. NY: The Guilford Press.
Soares, I. (2000). Psicopatologia do Des.: Trajectórias (in)adaptativas ao longo da vida. Coimbra: Quarteto
Editora.
Toth, S.&Cicchetti, D. (2010). The historical origins and developmental pathways of the discipline of
Developmental Psychopathology. Israel J. of Psychiatry & Related Sciences,47,95-104.

Mapa XIV - 4.º ClinSaud/ICC - Terapias Cognitivo-Comportamentais em Adultos - II
10.4.1.1. Unidade curricular:
4.º ClinSaud/ICC - Terapias Cognitivo-Comportamentais em Adultos - II
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Cristina Sousa Canavarro
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Daniiel Rijo
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Daniel Rijo
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos (1) conheçam de forma aprofundada os modelos que integram o paradigma
cognitivo-comportamental (CC), (2) conheçam os modelos específicos de quadros clínicos comuns e (3)
desenvolvam competências de avaliação, conceptualização de casos e interv. clínica.
Competências teóricas:
1. Conhecimento dos MCC dos seguintes quadros clínicos: ansiedade generalizada; hipocondria; perturbação
obsessivo-compulsiva; perturbações de reacção ao stress, luto e depressão.
2. Conhecimento da associação entre alterações neuroanatómicas e neuroquímicas e perturbações do
comportamento;
3. Reflectir sobre a família e a relação conjugal como contextos da etiologia e manutenção da perturbação e
também da interv.
Competências práticas:
1. Des. competências de avaliação CC, treinando os alunos na recolha de informação e elaboração de
formulações CC;
2. Des. competências de intervenção terapêutica através do treino de aplicação de algumas técnicas CC
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students are expected to 1) expand their knowledge about the CB), 2) become familiar with specific theoretical
developments for common clinical disorders, and 3) develop skills on clinical assessment, case
conceptualization and intervention strateg.
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Learning Outcomes:
Theoretical skills:
1. To know the theoretical assump underlying the CBM;
2. To know the specific CB theoretical developments for: generalized anxiety disorders; health anxiety and
hypochondria; … in order to successfully conceptualize and design a treatment program for these cases.
3. Theoretical knowledge of the association between neuroanatomical and neurochemical changes and
behavioral disorders;
4. Reflect on family and marital relationship as contexts of the etiology and maintenance of the disorder and also
the therapeutic intervention
Practical skills:
1. Development of CB assessment skills: training in clinical assessment procedures and case formulation;
2. Development of therapeutic interve
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Aulas Teóricas:
1. Noções gerais sobre a aplicação dos princípios fundamentais do Modelo Cognitivo-Comportamental (CC) aos
quadros clínicos.
2. Descrição e análise compreensiva de acordo com os modelos de terapia CC dos seguintes quadros clínicos:
Perturbação de Ansiedade Generalizada; Hipocondria, Perturbação Obsessivo-Compulsiva; Perturbações de
Reacção ao Stress, Luto e Perturbações Depressivas.
3. A família e a relação conjugal como contexto de etiologia e manutenção das perturbações e da intervenção
terapêutica.
Aulas Práticas:
1. Como realizar a avaliação em Terapia CC (solidificação de competências adquiridas em TCCAdI)
2. Estratégias e técnicas de intervenção: a) modelos explicativos e intervenção terapêutica: articulação entre a
formulação do caso e o protocolo terapêutico; b) Principais estratégias e técnicas terapêuticas: sua relação
com os Paradigmas Comportamentais e Cognitivos; c) Relação terapêutica e papel do terapeuta
10.4.1.5. Syllabus:
1. General notions on the application of the fundamental principles of the Cognitive-Behavioural Model to clinical
disturbances.
2. Description and comprehensive analysis of the more frequent clinical cases, namely General Anxiety
Disorder; Obsessive-compulsive disorder; Reaction to Stress disorders (Post Traumatic Disorder and
Adaptation Disorder), Grief, Anxiety with Health, Hypochondria and Depression disorders.
3. The family and couples relationship as contexts for disorders and intervention.
Practical Courses:
4. The assessment in Cognitive-Behavioural Therapy (CBT): consolidations of skills acquired in TCCAI;
5. Intervention strategies and techniques: a) explanatory models and therapeutic intervention: linking case
formulation and therapeutic protocol; b) Main strategies and therapy techniques: its relationship with Behavioral
and Cognitive Paradigms; c) Therapeutic relationship and the role of the therapist.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Na sequência da uc Terapia Cognitivo-Comportamental em Adultos I, os quadros clínicos selecionados nesta
uc permitem aos alunos um conhecimento mais detalhado das conceptualizações CC, bem como treinar, nas
aulas práticas, o desenvolvimento de hipóteses conceptuais com vista à elaboração de formulações de caso.
A atenção prestada aos correlatos neuroanatómicos e neuroquímicos das perturbações bem como a
valorização da família, para a compreensão e intervenção terapêutica, vão ao encontro dos objectivos
salientados e dos desenvolvimentos recentes de próprio Modelo CC.
A articulação entre as aulas teóricas e práticas permitirá uma aproximação à realidade da clínica CC, treinando
os alunos em competências de avaliação, elaboração de histórias clínicas, formulações cognitivocomportamentais, protocolos de intervenção e estratégias de intervenção terapêutica
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Clinical disorders studied will allow a detailed knowledge about cognitive case conceptualization. At the same
time, these contents will enable training on the development of case formulations in practical classes.
The attention paid to the neuroanatomical and neurochemical correlates of the disturbances, as well as the
valorization of the family context for understanding and for therapeutic intervention, meet the recent
developments in the CB Model.
The articulation between theoretical and practical classes will foster students to get an accurate idea of the
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cognitive-behavioral interventions in mental health problems, developing assessment skills, clinical reports
practice, case formulation examples and intervention programs training.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas o método expositivo constitui a base metodológica de ensino, com frequentes
apresentações de exemplos/casos clínicos que ilustram os diversos quadros clínicos estudados. Nas aulas
práticas serão apresentados diversos exemplos clínicos, com recurso frequente ao modelamento (role-play e
vídeos) das competências de avaliação e intervenção clínica e a exercícios de simulação (role-play).
Métodos de avaliação:
O aluno pode optar por avaliação final (Evame- 20v) ou periódica, realizada através de três provas distintas:
1) Prova tipo A: Teste individual, em sala de aula (avaliação da componente T; 7.5v)
2) Prova tipo B: Trabalho individual, fora da sala de aula (avaliação da componente T + P; 5 v)
3) Prova tipo B+D: Trabalho de Grupo, com apresentação final escrita e desempenho em role-play ou vídeo em
sala de aula, sobre as “Estratégias Cognitivo-Comportamentais” (avaliação P; 7.5v)
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the theoretical classes, the preferred method is lectures accompanied by clinical cases reports. In practical
classes, several clinical cases will be presented which will allow students to train their clinical evaluation and
intervention competencies. Role-play activities with discussions will be regular.
Evaluation:
The student can choose to be evaluated by Final Exam (20v) or continuously, by doing 3 different evaluations:
1) Type A test: Individual written test, in classroom on the syllabus of the theoretical classes (7.5);
2) Type B test: Individual assignment, outside the classroom, on the ”Case formulation and Protocol of a clinical
situation” (5)
3) Type B + D test: Group assignment, outside the classroom, on the “Cognitive Behavioral Strategies” (7.5)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O recurso ao método expositivo (com apoio em diapositivos em formato power-point) está ligado à natureza dos
conteúdos das aulas teóricas e à complexidade dos mesmos. É adequado não apenas para a exposição de
modelos, quadros conceptuais, resultados de estudos, também para suscitar espírito crítico e de reflexão nos
alunos.
As aulas práticas, pela sua própria natureza, recorrem maioritariamente à participação dos alunos e simulação
de casos clínicos e de estratégias terapêuticas.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lecturing in theoretical classes is due to the nature and complexity of the contents. It is the best way not only for
explaining theoretical models and conceptual issues, but also to present outcomes from research. Debates with
the students are regularly used to promote reflection and critical reasoning.
Simulations and role-playing are major resources in practical classes and students are frequently asked to
participate and discuss alternative strategies to approach clinical assessment and intervention. Experiencing
“real cases” is fundamental to promote the development of clinical skills at several levels: assessment and
diagnose, case conceptualization, and relationship skills.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Barlow, D. (1993) (Ed.). Clinical handbook of psychological disorders. New York: Guilford Press.
Beck, J. (2005). Cognitive therapy for challenging problems. New York: Guilford Press.
Canavarro, M. C. & Dattilio, F. M. (Coord.) (2011). Family therapy in health settings. Contemporary Family
Therapy, 33(2).
Clark, D. & Fairburn, C. (1997) (Eds.). Science and practice of cognitive behaviour therapy. Oxford: Oxford
University Press.
David Barlow (Ed.). (1993). Clinical handbook of psychological disorders. New York: Guilford Press.
Dobson, K. (2001) (Ed.). Handbook of CBTherapies. New York: Guilford Press.
Green, R. & Ostrabder, R. (2009). Neuroanatomy for students of behavioral disorders. NY: Norton & Comap.
Hawton, K., Salkovskiis, Kirk, J. & Clark, D. (1989) (Eds.). Cognitive behaviour therapy for psychiatric problems.
Oxford: Oxford University Press.
Westbrook, D., Kennerley, H. & Kirk, J. (2010, 2nd ed.). An introduction to cognitive behaviour therapy. London:
Sage.
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Mapa XIV - 4º ClinSaud/ICC -Terapias Cognitivo-Comportamentais em Crianças e Adolescentes - II
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaud/ICC -Terapias Cognitivo-Comportamentais em Crianças e Adolescentes - II
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
MARIA DO CÉU SALVADOR
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta disciplina pretende-se dar continuidade ao processo pedagógico da disciplina do 1º semestre, TCCCA I,
desenvolvendo-se conhecimentos relativamente a diversos outros quadros clínicos específicos da infância e
adolescência, nomeadamente no que diz respeito à sua caracterização clínica, a critérios de diagnóstico, a
dados epidemiológicos e a modelos de conceptualização e intervenção. Pretende-se ainda o desenvolvimento
de competências que permitam levar a cabo processos de avaliação, estabelecer diagnósticos, elaborar
formulações cognitivo-comportamentais (cc) e delinear estratégias de intervenção nestas perturbações da
infância e da adolescência.
Resultados de aprendizagem
Aquisição de conhecimentos de perturbações prevalentes na infância e adolescência que lhes permita avaliar,
conceptualizar e intervir em termos CC.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit intends to continue the pedagogic process initiated in the first semester with Cognitive-Behavioral
Therapies in Children and Adolescents I, promoting knowledge regarding specific clinical disorders that are
most prevalent in childhood and adolescence, namely, their clinical presentation, diagnostic criteria,
epidemiological data and comprehension and intervention models. It is also intended to build the essential skills
to develop assessment processes, establish specific diagnostics, develop cognitive-behavioral case
formulations and the respective intervention strategies applied to childhood disorders.
Learning outcomes
Acquisition of knowledge on the most prevalent disorders in childhood and adolescence to be able to assess,
conceptualize and intervene in CB terms
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Revisão dos paradigmas de aprendizagem e modelos conceptuais mais importantes na Terapia CognitivoComportamental.
2. Estratégias terapêuticas baseadas nos modelos mencionados, aplicadas a crianças e adolescentes.
3. Perturbações clínicas da infância e adolescência: apresentação clínica, critérios de diagnóstico, dados
epidemiológicos, modelos conceptuais e estratégias terapêuticas: Perturbações de Ansiedade (ex. Ansiedade
de Separação, Fobia à Escola, Fobia Social, Perturbação de Pânico); Perturbações de Eliminação (Enurese,
Encoprese)
10.4.1.5. Syllabus:
1. Revision of the most important learning paradigms and conceptual models of Cognitive-Cognitive Therapy.
2. Therapeutic strategies based on the referred models and applied to children and adolescents.
3. Clinical disorders in childhood and adolescence: clinical presentation, diagnostic criteria, epidemiological
data, conceptual models and therapeutic strategies; Anxiety Disorders (e.g., Separation Anxiety, Social Phobia),
Elimination Disorders (e.g., Enuresis and Encopresis).
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Todos os objetivos correspondem a conteúdos específicos. Assim, em relação aos objetivos abaixo elencados,
são apontados os conteúdos específicos que lhes correspondem.
1. Objectivo: aquisição de conhecimentos que permitem a reflexão acerca dos desenvolvimentos dos
principais paradigmas e modelos CC na prática clínica com crianças e adolescentes. Conteúdos
programáticos: 1. Questões introdutórias gerais (…) 2. Modelos teóricos específicos importantes no âmbito da
TCC com crianças e adolescentes. 3. A interligação e integração entre os modelos e as estratégias de
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intervenção, na conceptualização ou formulação de caso CC.
2. Objectivo: Abordagem dos quadros clínicos mais prevalentes na infância e adolescência em termos de
descrição clínica, classificação, epidemiologia, comorbilidade e etiologia e conceptualização CC. Conteúdos
programáticos: 4. A problemática da psicopatologia na infância e adolescência e as suas principais
perturbações clínicas.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
All the objectives correspond to specific syllabus. Therefore, below we point out the relationships between the
objectives and the correspondent syllabus.
1. Objective: to continue the pedagogic process initiated in the first semester with CBT with Children and
Adolescents I. Syllabus: 1. Revision of the most important learning paradigms and conceptual models of CBT.
2. Therapeutic strategies based on the referred models and applied to children and adolescents.
2. Objective: promoting knowledge regarding specific clinical disorders that are most prevalent in childhood and
adolescence (…). It is also intended to build the essential skills to develop assessment processes, establish
specific diagnostics, develop cognitive-behavioral case formulations and the respective intervention strategies.
Syllabus: Clinical disorders in childhood and adolescence (…): Anxiety Disorders (e.g., Separation Anxiety,
Social Phobia), Elimination Disorders (e.g., Enuresis and Encopresis).
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão utilizados essencialmente os métodos expositivo e interactivo. Realizar-se-ão igualmente actividades
práticas, utilizando técnicas de modelamento participante, representação comportamental, discussão de casos
e feedback.
Avaliação periódica - trabalho de investigação bibliográfica relativa aspectos clínicos da avaliação e
intervenção cognitivo-comportamental com crianças e adolescentes- 10 valores; exame - 10 valores
OU
Avaliação final - exame - 20 valores
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and interactive methods. Practical activities: participant modeling techniques, role playing, case
analysis and discussion, and feedback.
Periodic evaluation – essay based in literature research on clinical aspects of the assessment and intervention
with children and adolescents – 10 marks; exam – 10 marks
OR
Final evaluation – exam – 20 marks
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular é lecionada em aulas teóricas e aulas práticas. Nas aulas práticas são abordados e
desenvolvidos os conteúdos programáticos e nas aulas teóricas estes conteúdos são alvo de uma abordagem
mais prática, através de role-play e análise e discussão de casos práticos. Durante estas aulas são, assim,
treinadas competências de avaliação, formulação de caso e intervenção
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit is divided into theoretical and practical classes. During the theoretical classes all the
contents described in the syllabus are approached and developed, and during the practical classes these
contents are approached in a more practical way, through role-play, and case analysis and discussion.. These
classes are, therefore, an important setting to train competencies in assessment, case formulation and
intervention strategies.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
- American Psychiatric Association (APA) (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed.
Washington DC: APA.
- Essau, C. A. & Petermann, F. (Ed.) (2001). Anxiety disorders in children and adolescents. New York: BrunnerRoutledge.
- Graham, P. (Ed.), (2005). CB therapy for children and families. Cambridge: Cambr. Univ. Press.
- Orvaschel, H., Faust, J. & Hersen, M. (Eds.) (2001). Handbook of conceptualization and treatment of child
psychopathology. Amsterdam: Pergamon.
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

511/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

Salvador, M. C. (2009). Ser Eu Próprio entre os outros: um novo protocolo de intervenção para adolescentes
com fobia social generalizada. Tese de Doutoramento não publicada. Univesidade de Coimbra, Coimbra.
Salvador, C., Matos, A. P. & Azevedo,A. (2008).Trastorno de pánico en niños y adolescentes. Behavioral
Psychology/Psicologia Conductual, 16, 439-479.
Weisz, J. R., & Kazdin, A. E. (Ed.) (2010). Evidence-based psychotherapies for children and adolescents. New
York: Guilford .

Mapa XIV - 4º PsiClinSaud/ICC - Terapias Cognitivas
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º PsiClinSaud/ICC - Terapias Cognitivas
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
JOSÉ AUGUSTO VEIGA PINTO GOUVEIA
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
PAULA CRISTINA OLIVEIRA CASTILHO FREITAS - paulacastilho@fpce.uc.pt
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
PAULA CRISTINA OLIVEIRA CASTILHO FREITAS - paulacastilho@fpce.uc.pt
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina tem como objetivo abordar a conceptualização e desenvolvimento das terapias cognitivas,
focando a integração de processos interpessoais e emocionais no estado da arte da terapia cognitiva. Após a
discussão dos mecanismos e processos de mudança, são ilustradas as estratégias/técnicas terapêuticas mais
importantes.
Resultados da aprendizagem
1. Aquisição de conhecimentos teóricos e práticos relativos ao processo da psicoterapia cognitiva.
2. Promoção da reflexão sobre a interação dos componentes envolvidos no processo da psicoterapia cognitiva:
relação terapêutica, socialização com a perspectiva cognitiva da psicopatologia, formulação do problema e
diferentes tipos de técnicas terapêuticas utilizadas pela terapia cognitiva.
3. Aquisição de competências práticas nestas componentes do processo de psicoterapia, de execução
correcta das técnicas mais utilizadas, e de avaliação da sua utilidade relativa consoante os factores do doente
e do problema.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit focuses on the conceptualization and development of cognitive therapies, especially on the integration
of interpersonal and emotional processes in the cognitive therapy state of the art. After discussing change
mechanisms and processes, the most important therapeutic strategies/techniques in cognitive therapy will be
illustrated.
Learning outcomes
1. Theoretical and practical knowledge of the cognitive psychotherapy process.
2. Reflection on the interaction of the components of the cognitive psychotherapy process: therapeutic
relationship, socialization with the cognitive approach to psychopathology, case formulation, and the different
therapeutic techniques used in the cognitive therapy approach.
3. Practical skills on these components of psychotherapy and the correct execution of the most widely used
techniques, according to the specific factors of the patient and of the problem at hand.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1- Delimitação conceptual das Terapias Cognitivas.
2- Evolução das terapias cognitivas:
2.1. Da terapia comportamento à terapia cognitivo-comportamental: passagem dos modelos S-R e S-R-C para
os modelos S-O-R-C
2.2. Das auto-verbalizações às estruturas de significado: esquemas de vida padrões;
2.3. A valorização dos aspectos interpessoais;
2.4. A activação emocional como um aspecto fundamental na mudança do significado: o papel da emoção nas
terapias cognitivo-comportamentais.
3. Mecanismos de mudança nas Terapias Cognitivas.
4. O processo da Psicoterapia Cognitiva.
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4.1. A socialização do doente com o modelo cognitivo
4.1.1.Como ensinar o A/-B-C ao doente.
4.2. Os diferentes tipos de B.
5.Técnicas Terapêuticas
5.1. Técnicas de confrontação por contra-argumentação com activação emocional.
5.2. Utilização da dissonância cognitiva em psicoterapia para modificação das crenças.
5.3.Tecnicas de confrontação por contra-argumentação sem activação emocional.
10.4.1.5. Syllabus:
1. Conceptual framework of cognitive therapies
2. Evolution of cognitive therapies:
2.1. From behaviour therapy to cognitive-behavioural therapy: from the S-R and S-R-C models to the S-O-R-C
models;
2.2. From self-statements to structures of meaning: standard life styles
2.3. The importance of interpersonal aspects;
2.4. Emotional activation as a fundamental issue in changing meanings: the role of emotions in cognitivebehavioural therapies.
3. Mechanisms of change in cognitive therapies.
4. The cognitive psychotherapy process
4.1. The patient’s socialization within the scope of the cognitive model
4.1.1. How to teach the patient the A-B-C
4.2. The different types of B.
5. Therapeutic techniques
5.1. Confrontation techniques : counter-argumentation with emotional activation
5.2. Using cognitive dissonance in psychotherapy to change beliefs.
5.3. Confrontation techniques: counter-argumentation without emotional activation.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1º Objectivo: “Conceptualização e desenvolvimento das terapias cognitivas, focando a integração de processos
interpessoais e emocionais no estado da arte da terapia cognitiva”– Conteúdos: 1. Delimitação conceptual das
Terapias Cognitivas. 2. Evolução das terapias cognitivas: 2.1. Da terapia comportamento à terapia cognitivocomportamental: passagem dos modelos S-R e S-R-C para os modelos S-O-R-C; 2.2. Das auto-verbalizações
às estruturas de significado: esquemas de vida padrões; 2.3. A valorização dos aspectos interpessoais; 2.4. A
activação emocional como um aspecto fundamental na mudança do significado.
2º Objectivo: “Mecanismos e processos de mudança” – Conteúdos: . O processo da Psicoterapia Cognitiva.4.1.
A socialização do doente com o modelo cognitivo. 4.1.1.Como ensinar o A-B-C ao doente.”. 3º Objectivo: “As
estratégias/técnicas terapêuticas mais importantes.”- Conteúdos: 5.Técnicas Terapêuticas.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1st Objective: “Theoretical and practical knowledge of the cognitive psychotherapy process” – Contents:
Conceptual framework of cognitive therapies 2. Evolution of cognitive therapies: 2.1. From behaviour therapy to
cognitive-behavioural therapy; 2.2. From self-statements to structures of meaning 2.3; The importance of
interpersonal aspects; 2.4. Emotional activation as a fundamental issue in changing meanings; 2nd Objective: “.
Reflection on the interaction of the components of the cognitive psychotherapy process: therapeutic
relationship, socialization with the cognitive approach to psychopathology, case formulation” – Contents: 3
Mechanisms of change in cognitive therapies; 4. The cognitive psychotherapy process; 3rd Objective: Practical
skills on these components of psychotherapy – Contents: 5. Therapeutic techniques;
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo e interactivo. Actividades práticas utilizando técnicas de modelamento participante, role
playing, análise e discussão de casos clínicos e feedback.
Avaliação periódica:
- Ficha com um caso prático – 10 valores;
- um exame - 10 valores.
Ou
Avaliação final:
- exame final 10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and interactive methods. Participant modeling, role-play, case analysis and discussion, and
constructive feedback.
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Periodic Evaluation:
- A practical case – 10 marks;
- an exam – 10 marks.
OR
Final Evaluation:
- final exam
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Visando atingir os objectivos acima estabelecidos, a disciplina é leccionada em aulas teóricas e aulas práticas.
1. Os conteúdos puramente teóricos, são leccionados nas aulas teóricas. 2. Conteúdos Teórico-Práticos (O
processo da Psicoterapia Cognitiva. 4.1. A socialização do doente com o modelo cognitivo. 4.1.1.Como ensinar
o A-B-C ao doente. 4.1.2. Explicação ao doente dos vários tipos de “B” e da diversidade temporal em que podem
ocorrer em relação ao “A”. 4.1.3. Os “B” como processo interno são leccionados e exemplificados nas aulas
teóricas e depois praticados nas aulas práticas através da discussão de casos clínicos, métodos de
modelamento participante com feedback, e em role-play. 3. Conteúdos essencialmente práticos (5.Técnicas
Terapêuticas) são abordados nas aulas teóricas sendo explicado o seu racional e fundamentação empírica e
exemplificados, sendo depois praticados nas aulas práticas com utilização de métodos de modelamento
participante com feedback, e em role-play.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to achieve the objectives defined above, this unit is composed by theoretical and practical classes.
1. The fundamentally theoretical contents are taught in the theoretical classes. 2. The theoretical-practical
contents (4. The cognitive psychotherapy process. 4.1. The patient’s socialization within the scope of the
cognitive model. 4.1.1. How to teach the patient the A-B-C. 4.1.2. Explaining the patient the different types of “B”
and the different moments in which they may occur in relation to “A”.4.1.3. The “Bs” as an internal process, are
taught and exemplified in the theoretical classes, and then practiced in the practical classes through discussion
of clinical cases, participant modeling methods with feedback and in role-playing. 3. The fundamentally practical
contents (5. Therapeutic techniques) are discussed in the theoretical classes where their rationale and
empirical support are exemplified, and then they are practiced in the practical classes through participant
modelling methods with feedback and in role-playing.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
• Antony, M., Barlow, D. (2002). Handbook of assessment and treatment planning for psychological disorders.
New York: Guilford Press
• Clark, D. & Beck, A. (2010). Cognitive Therapy of Anxiety Disorders: Science and Practice. New York: Guilford
Press. (cap. 6).
• Leahy, R. (Ed.). (2003). Roadblocks in cognitive-behavioral therapy. New York: Guilford Press.
• McMullin, R. (2000). The new handbook of cognitive therapy techniques. New York: W. W. Norton & Company.
• Pinto-Gouveia, J., Castilho, P., Galhardo, A., & Cunha, M. (2006). Early maladaptive schemas and social phobia.
Cognitive Therapy and Research, 30, 571-584.

Mapa XIV - 4º PsiClinSaud/Forense - Psicologia Forense
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º PsiClinSaud/Forense - Psicologia Forense
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
ANTÓNIO CASTRO FONSECA - 52h30m (TP); 19h (OT)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
---10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1) Esta unidade curricular tem como objectivo fornecer aos alunos uma visão crítica e aprofundada dos
principais contributos da Psicologia para o sistema de justiça nas suas diferentes vertentes (v.g criminal e de
menores).
2) Espera-se que através desta unidade curricular, os alunos adquiram um bom conhecimento de conceitos e
princípios da Psicologia Forense, se familiarizem com as técnicas e procedimentos mais frequentemente
utilizados por psicólogos que trabalham nesta área, fiquem com uma visão aprofundada das questões
actualmente dominantes (tanto a nível da investigação como ao nível da intervenção) e se sintam preparados
para lidar com os problemas éticos e deontológicos que com frequência se colocam aos profissionais de
psicologia forense
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular Unit aims to provide the students with a critical and broad view of the main contributions of
Psychology to the judicial system in its different traits (e.g. criminal and juvenile justice).
Through this curricular Unit, we hope that students learn the main concepts and principles of Forensic
Psychology, get acquainted with the techniques and procedures frequently used by psychologists working in
this area, acquire a deep knowledge of the dominant issues both at intervention and research level, and feel
ready to deal with ethical and deontological problems that forensic psychologist are often confronted with.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Psicologia Forense
- Definição
- Uma breve sinopse histórica
2. O psicólogo no contexto judiciário
- Os papéis do psicólogo forense
- Alguns aspectos da prova pericial
3. Doença mental e crime
- Uma visão geral
- O caso das Perturbações da personalidade, psicopatia e crime:
• Terminologias e conceitos
• Subtipos e modelos de psicopatia
• Técnicas e instrumentos da sua Avaliação
• Recentes tentativas de alargamento do conceito a crianças e adolescentes
4. Responsabilidade criminal
Avaliação de competências jurídicas (v.g. participar no próprio julgamento)
6. Avaliação de riscos de violência/perigosidade
- o caso de violência sexual
7. A questão das falsas confissões e das memórias recalcadas
8. Questões específicas de Psicologia Forense da Criança e do Adolescente
- Desenvolvimentos recentes
9. Tendências actuais a nível da reabilitação no domínio da delinquência:
- A questão da justiça terapêutica
10. Reflexões a partir de alguns casos recentes em Psicologia Forense

10.4.1.5. Syllabus:
What is Forensic Psychology?
- A brief historical overview
2. The psychologist in the legal context
- Roles of the forensic psychologist
- Some aspects of expert evidence
3. Mental disorder and crime:
- An overview
- The case of personality disorders, psychopathy and crime:
• Terminology and concepts
• Subtypes and models of psychopathy
• Rating Scales
• Recent efforts to extend the concept to children and adolescents
4. Criminal responsibility
5. Evaluation of legal competences with special emphasis on the competences to stand trial
6. Assessing the risk of violence/dangerousness
- The issue of the risk of sexual violence
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7. Recovered memories and false confessions
8. Child and adolescent forensic psychology
- Recent developments
9. Current issues in the rehabilitation of serious offenders:
- The issue of therapeutic jurisprudence
10.Reflexions about some selected recent cases in forensic psychology
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
What is Forensic Psychology?
- A brief historical overview
2. The psychologist in the legal context
- Roles of the forensic psychologist
- Some aspects of expert evidence
3. Mental disorder and crime:
- An overview
- The case of personality disorders, psychopathy and crime:
• Terminology and concepts
• Subtypes and models of psychopathy
• Rating Scales
• Recent efforts to extend the concept to children and adolescents
4. Criminal responsibility
5. Evaluation of legal competences with special emphasis on the competences to stand trial
6. Assessing the risk of violence/dangerousness
- The issue of the risk of sexual violence
7. Recovered memories and false confessions
8. Child and adolescent forensic psychology
- Recent developments
9. Current issues in the rehabilitation of serious offenders:
- The issue of therapeutic jurisprudence
10.Reflexions about some selected recent cases in forensic psychology
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
During the last decades Psychology has made important contributions to the judicial system, not only at the
clinical level but also at the level of theoretical and experimental research.
Such contributions are organized in a systematic way in several recent handbooks and other specialized
publications that make the essence of this curricular Unit (see references list). For instance, the delimitation of
the field of Forensic Psychology , the requirements of the expertise on this field, the issue of risk assessment or
the issues of Child and Adolescence forensic psychology). Any of these issues has received a lot of attention in
academic courses or research programmes. Thus their inclusion in this Syllabus is crucial to fulfill the
objectives set for this Curricular Unit. It is also consistent with the programme adopted for the same scientific
area in several universities with long and strong traditions of teaching and research in this field.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Há aulas teóricas e práticas. As primeiras serão destinadas à exposição de conceitos e modelos teóricos e
uma análise crítica das investigações mais importantes relativas aos diversos conteúdos programáticos. As
segundas são destinadas a ilustrar como esses conhecimentos são utilizados na execução das diversas
tarefas frequentemente confiadas ao psicólogo que trabalha no sistema da justiça. Para tal, recorrer-se-á à
análise e discussão de vídeos científicos e ao estudo de casos relacionados com os diferentes conteúdos
desta unidade curricular. Além disso, durante as aulas práticas haverá a apresentação e discussão de
trabalhos individuais sobre temas relacionados com a matéria exposta nas aulas teóricas. A avaliação será
definida no início das aulas em conjunto com os alunos no respeito das normas definidas pelo Conselho
Pedagógico. A modalidade preferida é a de uma avaliação final para a parte teórica e uma avaliação da parte
prática
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
There will be theoretical and practical classes. The first ones will focus on concepts, theoretical models and
critical analyses of relevant research on topics of the syllabus described above. The second ones will consist of
presentation and discussion of scientific videos as well as discussion of cases that illustrate the topics lectured
in theoretical classes. Especial attention will be given to the presentation and discussion of works prepared,
presented and discussed by each student. These essays are linked to specific topics of the syllabus. As to the
evaluation, it will be defined at the beginning of the semester together with students, in considering the
guidelines set by the Pedagogical Board. The preference goes for a final examination of the theoretical
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component (65% of final mark). This will be a written exam that includes multiple choice and development
questions. The practical work (presented and discussed in the class)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A divisão em aulas teóricas e práticas é a que mais se adequa ao ensino/aprendizagem numa disciplina que
tem simultaneamente uma importante componente teórico-científica e uma outra componente que, por
definição, é aplicada ou marcadamente prática, Esses dois tipos de conhecimento são importantes para a
preparação de perícias psicológicas para o tribunal. Contudo uma vez que estes alunos terão posteriormente
estágios práticos, a ênfase nestas aulas é colocada na vertente teórica e expositiva, sem no entanto se
descurar a componente aplicada. Na mesma ordem de ideias dar-se-á, no programa, maior desenvolvimento
àquelas questões para que o psicólogo forense é mais frequentemente solicitado.
No que se refere à avaliação o exame da componente teórica será feito através de uma prova escrita que inclui
varias perguntas de escolha múltipla e um pequeno número de questões abertas de modo a avaliar se o aluno
assimilou toda a matéria dada. Por sua vez a avaliação da componente prática baseia-se na organização,
apresentação e discussão do trabalho prático que no decorrer do semestre terá de ser feito por cada aluno.
Esta forma de avaliação parece ser a que melhor se adequa à dupla vertente desta unidade curricular (de
psicologia aplicada) e aos objectivos que através dela se pretende concretizar.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The coexistence of theoretical and practical classes is the one considered as the most adequate to the nature of
this curricular Unit, since it includes both a theoretical/scientific dimension and a practical component. In
particular, given the fact that psychological expertise is often challenged in courts, it is important that our
students receive a strong training both in technical and theoretical grounds, so that they are well prepared to
those tasks. However, the emphasis will be placed in the theoretical component since the other can be
enhanced afterwards during the training. Following this perspective, more attention will be given in this syllabus
to the issues that forensic psychologists are more frequently confronted with in their work.
Regarding the assessment of this unit, the exam should be able to verify if all the topics were duly understood,
as it includes multiple choice questions and a set of open questions. This solution seems the most adequate,
since it allows checking if topics lectured were all well assimilated, whether students could reflect and talk
about them. In addition, the practical knowledge assessment includes the organization, presentation and
discussion of the practical work during the semester and is be done by each student. In short, this evaluation
seems the most adequate to the double nature of this Unit (theoretical and practical) and to the main goals that
we intend to achieve
10.4.1.9. Bibliografia principal:
• Bailey, S. & Dolan, M. (2004). Adolescent forensic psychiatry. London: Arnold.
• Borgida, E. & Fiske, S. T.(Eds). (2008). Beyond Common Sense: Psychological Science in the Courtroom. USA:
Blackwell Publishing.
• Fonseca, A. C., Simões, M. R., Taborda Simões, M. C. & Pinho, M. S. (2006). Psicologia forense. Coimbra:
Almedina.
• Fonseca, A. C. (2008). Psicologia e Justiça. Coimbra: Almedina.
• Goldstein, A. M. (2007). Forensic psychology: Emerging topics and expanding roles. New York: Wiley.
• Gonçalves, R. A. & Machado, C. (Eds.) (2005). Psicologia forense. Coimbra: Quarteto.
• Hess, A. K. & Weiner, I. B. (Eds.) (2006). Handbook of Forensic Psychology. (3ªed.)New York: John Wiley &
Sons, Inc.
• Skeem, J. L., Douglas, K. S. & Lilienfeld, S. O. (2009). Psychological science in the courtroom: consensus and
controversy. New York: The Guilford Press.
• Viaux, J. L. (2003). Psychologie légale. Paris: Éditions Frison-Roche.

Mapa XIV - 4º ClinSaud/PsicForense - Temas de Direito em Psicologia Forense
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaud/PsicForense - Temas de Direito em Psicologia Forense
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui do Carmo Fernando
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10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Rui do Carmo Fernando
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Rui do Carmo Fernando
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos gerais:
- Promover o conhecimento/compreensão em torno de temas e normas jurídicas fundamentais para o trabalho
do psicólogo em contexto forense;
- Desenvolver competências de análise e reflexão na articulação Direito/Psicologia quer no campo conceptual
quer na prática forense
Competências Teóricas, pretende-se que os alunos:
- Conheçam as diferentes áreas do Direito ao nível dos seus princípios e principais regras processuais;
- Identifiquem os princípios, normas e regras jurídicas que enquadram o papel do psicólogo forense;
- Reconheçam as especificidades de cada área jurídica.
Competências Práticas, pretende-se que os alunos:
- Sejam capazes de aplicar os conhecimentos adquiridos em situações reais específicas
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General objectives:
- To promote knowledge/understanding in the area of theses and fundamental juridical norms for working as a
psychologist in a forensic context;
- To develop competencies of analysis and reflexion in the articulation between Law and Psychology, be it in the
conceptual field or in forensic practice
Theoretical Competencies, the intention is that the students:
- Know the different areas of Law at the level if its principles and main procedural rules;
- Identify the principles, norms and juridical rules which frame the role of the forensic psychologist;
- Recognise the specificities of each juridical area.
Practical Competencies, the intention is that the students:
- Are able to apply the acquired knowledge in real, specific situations
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
O Direito e a Psicologia
As Traves Mestras do Ord. Jurídico e da Organização Judiciárias
Direito Penal e Processual Penal
- O crime: Os crimes contra as pessoas; Os crimes contra a família;
- Grandes linhas do processo penal português
- Prova: prova testemunhal, protecção de testemunhas e declarações para memória futura; prova pericial;
- A suspensão provisória do processo;
- Sentença e execução das penas e medidas de segurança.
- O regime jurídico da Mediação Penal;
Direito e Processo Civil
- Princípios e regras processuais essenciais;
- Prova: prova testemunhal; prova pericial;
- Incapacidades
- O dano moral.
Lei de Saúde Mental
Direito da Família e das Crianças e Jovens
- As famílias no direito português (paternidade e maternidade);
- Respons parentais: regulação, limitação e inibição do exercício
- A adopção; o apadrinhamento civil;
- Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo
- Lei Tutelar Educativa.
- A mediação no direito da família e das crianças.
10.4.1.5. Syllabus:
Law and Psychology
The Pillars of Legal System and Judicial Organisation
Penal Law and Criminal Procedure
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

518/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

- Crime: crimes against people; Crimes against the family;
- Broad strokes of Portuguese criminal procedure
- Evidence: testimony, witness protection and statements; expert evidence;
- Provisional suspension of procedure;
- Sentence and execution of sentencing and security measures.
- Legal regime of Penal Mediation
Law and Civil Process
- Principles and essential procedural rules;
- Evidence: witness testimony, expert testimony;
- Incapacity
- Moral damage
Mental Health Law
Rights of the Family and of Children and Youngsters
- Families in Portuguese law (maternity and paternity);
- Parental responsibility: regulation, limitation and inhibition/reversal of prosecution;
- Adoption; civil sponsorship;
- Law of Protection of Children and Youngsters in Danger;
- Educational Tutelary Law
- Mediation in Family and Child Law
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa de Temas de Direito em Psicologia Forense envolve informação sobre os princípios, normas e
regras jurídicas das várias áreas do Direito em que o trabalho do Psicólogo é fundamental. Nesse sentido, os
objectivos desta unidade curricular pretendem incrementar nos discentes o conhecimento básico necessário
para o domínio da linguagem e do contexto jurídico, bem como a compreensão do enquadramento da psicologia
a nível conceptual e prático, no campo da Justiça.
Pretende-se ainda que os alunos consigam aplicar e adequar os conhecimentos às especificidades de casos
concretos nas diferentes áreas: Penal, Civil, Família e crianças/jovens
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of Law Themes in Forensic Psychology involves information about the principles, norms and
juridical rules of the various areas of Law in whicih the Psychologist’s work is fundamental. Thus, the objectives
of this course unit set out to increase students’ basic necessary knowledge for mastery of juridical language
and context, as well as an understanding of the place of psychology at the conceptual and practical level in the
field of Justice.
It is also the intention that students should be able to apply and fit their knowledge to the specificities of
concrete cases in different areas: Penal, Civil, Family and children/youngsters
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas decorrerão com alternância de métodos expositivos, análise de jurisprudência; estudos de casos;
contactos com os serviços judiciários e de apoio aos tribunais
A avaliação será realizada através:
a) duas frequências – 5 valores cada;
b) trabalho – 10 valores. Os alunos serão informados do teor e estrutura do trabalho no início de cada ano letivo.
O aluno dispõe ainda da possibilidade de realização de exame final
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes will rotate between expository methods, analysis or jurisprudence; case studies; contacts with
judiciary services and court support
Assessment will be carried out via:
a) two tests – 5 marks each;
b) assignments – 10 marks. The students will be informed of the content and structure of the work/assignment
at the beginning of each academic year.
The students also have the option of taking an final exam
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Considerando a articulação dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular, organizouse todo o funcionamento da disciplina no sentido de estabelecer coerência e de consolidar conhecimentos e
competências.
Os conteúdos apresentados na exposição teórica são consolidados com outras metodologias activas, de forma
a solicitarem o exercício de análise, aplicação de conhecimento, reflexão.
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A avaliação surge desenhada como uma extensão das aulas, com a realização do trabalho e das frequências,
que exigirá deste modo um trabalho contínuo dos alunos.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Considering the connection between the syllabus and the course objectives, the entire set-up of the subject has
been organised in order to establish consistency and consolidate knowledge and competencies.
Syllabus items presented in exposure of theory are consolidated with other active methodologies, in order to
encourage the practice of analysis, application of knowledge and reflexion.
The assessment design emerges as an extension of classes, with carrying out of assignments and tests, which
will thus demand continuous work on the part of the students
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Bolieiro, H. & Guerra, P. (2009). A criança e a justiça. Coimbra: Coimbra Editor.
Carmo, R. (2011). A Prova Pericial – enquadramento legal. In M. Matos & R. A. Gonçalves (Coord). Manual de
Psicologia Forense (pp.35-50). Braga: Psiquilíbrios.
Centro de Direito da Família da Universidade de Coimbra (2009). 4ª Bienal de Jurisprudência de Direito da
Família. Coimbra: Coimbra Editora.
Latas, A. J., & Vieira, F. (2004). Notas e Comentários à Lei de Saúde Mental. Coimbra: CEJ/Coimbra Editora.
Santos, M. S., & Leal-Henriques, M. (2011). Noções de Direito Penal (4ª edição). Lisboa: Rei dos Livros.

Mapa XIV - 4º ClinSau/ PsicForense - Avaliação Psicológica e Perícias Forenses
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSau/ PsicForense - Avaliação Psicológica e Perícias Forenses
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Maria Marques Alberto
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Isabel Maria Marques Alberto
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Isabel Maria Marques Alberto
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
a) Promover a aquisição de conhecimento sobre as várias áreas do contexto forense em que é requerida
avaliação psicológica;
b) Desenvolver competências de planeamento, aplicação e análise de protocolos de avaliação em função dos
pedidos judiciais;
c) Compreender a estrutura que compõem os relatórios em contexto forense em função do pedido e do
protocolo de avaliação
d) Conhecer os limites da avaliação psicológica e dos testes psicológicos no contexto forense
Competências Teóricas, pretende-se que os alunos:
-Conheçam os diferentes modelos e protocolos de avaliação em contexto forense
- Identifiquem protocolos de avaliação ajustados às situações particulares do contexto forense
Competências Práticas, pretende-se que os alunos:
-Planifiquem protocolos de avaliação ajustados a processos específicos;
- Identifiquem as potencialidades, dificuldades e limites das várias metodologias e instrumentos de avaliação
no contexto forense.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To promote the acquisition of knowledge about the various areas of the forensic context in which psychological
assessment is required;
b) To develop skills in planning, implementation and analysis of assessment protocols depending on the judicial
requests;
c) To understand the structure of the reports in forensic context depending on the request and assessment
protocol
d) To know the limits of psychological assessment and psychological testing in forensic context
Theoretical skills, it is aimed that students:
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- Know the different models and protocols for assessment in forensic context
- Identify assessment protocols adjusted to the particular situations of the forensic context
Practical Skills, it is aimed that students:
Plan and design assessment protocols adapted to specific processes;
- Identify the opportunities, difficulties and limitations of various methodologies and assessment tools in
forensic context.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Avaliação psicológica em contexto forense: instrumentos de avaliação; protocolos de avaliação; elaboração de
relatórios, nas diferentes áreas:
a) Avaliação psicológica de crianças e adolescentes vitimas de violência/negligência.
b) Avaliação psicológica de adultos vítimas de violência em diferentes contextos
c) Avaliação do risco de abuso e negligência na infância.
d) Avaliação do risco de abuso e negligência no idoso.
e) Avaliação em contexto de custódia e de adoção.
f) Especificidades da avaliação em contexto forense de pessoas portadoras de deficiência.
g) Entrevista forense com crianças e avaliação da credibilidade.
10.4.1.5. Syllabus:
Psychological assessment in forensic context: assessment tools, assessment protocols, reporting in different
areas:
a) Psychological evaluation of children and adolescents victims of violence / neglect.
b) Psychological assessment of adults victims of violence in different contexts
c) Assessment of risk of abuse and neglect in childhood.
d) Assessment of risk of abuse and neglect in the elderly.
e) Evaluation in the context of custody and adoption.
f) Specific assessment in forensic context of people with disabilities.
g) Forensic interview with children and credibility assessment
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa desta UC envolve a abordagem dos principais modelos, protocolos e instrumentos de avaliação em
áreas particulares do contexto forense. Nesse sentido, os objectivos desta unidade curricular remetem para o
incremento nos alunos do conhecimento, do exercício e da promoção de competências de avaliação,
considerando as especificidades dos pedidos judiciais. Pretende-se que os alunos consigam aplicar e adequar
os conhecimentos a casos práticos concretos e que estabeleçam uma reflexão crítica sobre a teoria abordada
e as limitações dos vários protocolos e instrumentos de avaliação no contexto forense.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program of this unit involves the approach of the main models, protocols and assessment instruments in
particular in areas of the forensic context. Accordingly, the objectives of this unit refer to the knowledge
increase in students, to the exercise and assessment skills promotion, considering the specificities of judicial
requests. It is aimed that students are able to apply and adapt knowledge to specific case studies and to
establish a critical reflection on contents analyzed on the limitations of the various protocols and assessment
tools in the forensic context.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular decorrerá com recurso a exposição teórica, à análise e discussão de protocolos de
avaliação e de relatórios nas áreas da Psicologia Forense referenciadas nos conteúdos. Incluirá ainda o
recurso a actividades de role-play de administração de protocolos de avaliação na aula.
A avaliação nesta UC integra:
Teste de avaliação de conhecimentos (10 valores); elaboração de um protocolo de avaliação enquadrado numa
área específica a partir de um caso dado (trabalho de grupo=5 valores); elaboração de uma reflexão crítica de
uma temática abordada, em formato de artigo de revisão teórica (trabalho individual=5 valores).
O aluno dispõe ainda da possibilidade de realização de exame para 20 valores, numa avaliação única
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The unit takes place using lectures, analysis and discussion of assessment protocols and reports in the areas
of Forensic Psychology mentioned in the syllabus. It will also include the use of role-play activities with the
simulation of assessment protocols.
The assessment in this Unit includes:
Knowledge evaluation test (10 marks), development of an evaluation protocol framed in a specific area from a
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given case (group work = 5 marks), development of critical review on a theme discussed following the format of
a literature review paper (individual work = 5 marks).
The student also has the possibility to make an exam for 20 marks, in a single assessment.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino expositivas pretendem promover a aquisição de conhecimentos, enquanto que o
recurso as metodologias de análise e discussão de casos solicita o desenvolvimento da capacidade de reflexão
crítica, de articulação teoria-prática, bem como de competências de planificação e administração de protocolos
de avaliação no contexto forense expressas nos objetivos. Os métodos de avaliação propostos nesta UC,
particularmente a revisão em formato de artigo, visam promover a capacidade de compreensão e reflexão
crítica em torno dos modelos existentes de avaliação e dos instrumentos de avaliação psicológica abordados.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures aim to promote the acquisition of knowledge, whereas the use of analysis and cases discussion
methods, calls for the development of students’ critical reflection, the articulation between theory and practice,
as well as skills for planning and organization of assessment protocols in forensic context, as pointed out in
“aims”. The assessment methods proposed in this unit, particularly the review that follows the format of a
paper, aim to promote comprehension and critical thinking around the existing assessment models and
psychological assessment instruments analyzed.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Alberto, I.M. (2006). Abuso Sexual de Crianças: o Psicólogo na encruzilhada da ciência com a Justiça. In A.C.
Fonseca; M.R. Simões, M.C. T. Simões & M.S. Pinho (Eds.). Psicologia Forense. (pp. 437-470). Coimbra:
Almedina
Browne, K. D., Beech, A. R., & Craig, L. A. (Eds) (2010). Assessments in forensic practice: A handbook. New
York: Wiley-Blackwell.
Drogin, E. Y., Dattilio, F. M., Sadoff, R. L., Gutheil, T. G. (2011). Handbook of forensic assessment: Psychological
and psychiatric perspectives. New York: Wiley.
Fonseca, A. C., Simões, M. R., Simões M.C.T., & Pinho, M.S. (Eds.) (2006). Psicologia Forense. Coimbra:
Almedina.
Graham, J. T. & Crighton, D. A. (2010). Forensic psychology. Chichester: BPS Blackwell.
Huss M. T. (2009). Forensic psychology: Research, clinical practice, and applications. Malden MA: WileyBlackwell
O'Donohue, W. T., & Levensky, E. R. (2004). Handbook of forensic psychology: Resource for mental health and
legal professionals. Amsterdam: Elsevier.

Mapa XIV - 4º PsiClinSaud/Forense -Temas de Investigação em Psicologia Forense
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º PsiClinSaud/Forense -Temas de Investigação em Psicologia Forense
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Salomé Ferreira Estima de Pinho
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
António Castro Fonseca -- Rui Alexandre Paquete Paixão -10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
António Castro Fonseca -Rui Alexandre Paquete Paixão -10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos:
- Conhecer temas actuais de investigação no campo da Psicologia Forense
- Conhecer métodos e procedimentos de investigação utilizados em Psicologia Forense
- Analisar implicações dos resultados da investigação para a prática psicológica forense
Resultados de aprendizagem:
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- Ser capaz de implementar procedimentos de investigação com o propósito de procurar esclarecer questões
com interesse para a Psicologia Forense
- Saber comunicar por escrito conteúdos de investigação neste âmbito
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives:
- Knowing present research issues in the field of Forensic Psychology
- Knowing research methods and procedures used in Forensic Psychology
- Analyzing research results’ implications for forensic psychology practice
Competencies:
- Being able to implement research procedures with the purpose of seeking for an explanation regarding
questions with interest for Forensic Psychology
- Developing written communication skills concerning research subjects
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Detecção do engano e validação de testemunhos: técnespecíficas (Statement Validity Assessment, Reality
Monitoring, técnicas poligráficas), mecanismos (emocionais, complexidade cognitiva e controlo) e variáveis de
personalidade e contextuais.
Memória de acontecimentos e de pessoas no contexto do testemunho ocular: entrevista cognitiva; memórias
falsas; sugestionabilidade interrogativa; procedimentos de identificação e evocação de faces.
Simulação, exagero de sintomas e esforço reduzido em Neuropsicologia Forense: investigações em contextos
médico-legal e prisional.
Abordagens desenvolvimentais da conduta criminal, com ênfase nos seguintes tópicos: desenvolvimento
cognitivo, maturidade social e responsabilidade criminal; doença mental, consumo de droga, delinquência;
implicações para a justiça de menores.
Psicopatia: da abordagem tradicional aos novos instrumentos de avaliação; psicopatia infantil e juvenil:
investigação actual, análise crítica e novos modelos de compreensão
10.4.1.5. Syllabus:
Detecting deception and witness asses. specific techniques (e.g., Statement Validity Assessment, Reality
Monitoring, and polygraph techniques), emotional, cognitive complexity and control mechanisms and the
contextual/personality variables.
Memory for events and memory for people in eyewitness testimony: cognitive interview; false memories;
interrogative suggestibility; people identification procedures and faces’ recall methods.
Malingering, symptom exaggeration and poor effort in Forensic Neuropsychology: research in medico-legal and
prison contexts.
Developmental approaches to criminal conduct, with emphasis on the following topics:
Cognitive development, social maturity and criminal responsibility; mental disorder, substance abuse,
delinquency across adolescence, and its implications for juvenile justice.
Psychopathy: from traditional approaches to new assessment proposals; psychopathy in children and
adolescents: current research, critical review and new theoretical proposals.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos do programa referem-se a tópicos de investigação que frequentemente são abordados em
manuais e artigos de investigação recentemente publicados.
- A abordagem desses conteúdos enfatiza a estrutura subjacente a trabalhos de investigação empírica, i. e.,
contempla o contexto da questão, objectivos, método (amostras, instrumentos, procedimento), resultados
obtidos, discussão e implicações teóricas e práticas desses resultados.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus contents are concerned with research issues frequently included in manuals and research papers
recently published.
- The subjects are approached emphasizing the structure underlying empirical research work, i.e., considering
the context of the research question, objectives, method (samples, instruments, and procedure), obtained
results, their discussion, and theoretical and practical implications.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos de ensino:
Aulas expositivas; análise e discussão de artigos científicos.
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Método de avaliação:
Frequências e/ou exame (50%) e trabalho individual (50%) que consiste na elaboração de um miniprojecto de
investigação sobre uma questão relacionada com os temas de investigação que integram o programa da
unidade curricular.
Exame Final
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies:
Lecturing; analyzing and discussing research papers.
Evaluation:
Midterm exam/exam (50%) and a research work (50%) that comprises a mini research project report
concerning a question related with the research issues included in the curricular unit’s syllabus.
Final Exam
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas expositivas suplementadas pela análise e discussão de artigos científicos visam dotar o aluno de
conhecimentos de base necessários à compreensão do modo como se faz investigação no campo da
Psicologia Forense.
A leccionação desta unidade curricular por vários docentes procura justamente implementar a ideia segundo a
qual, no nível universitário, o ensino de uma determinada área deve ser ministrado por quem tenha contacto
directo com a investigação nessa área -- ‘o professor como investigador que ensina’.
A elaboração do miniprojecto, sob orientação do docente que lecciona conteúdos da área na qual emerge a
questão a estudar, possibilita o aprofundamento do conhecimento sobre métodos e procedimentos de
investigação usados neste campo, bem como das suas implicações práticas (sempre que estas se afigurem
relevantes). Esta tarefa permite também desenvolver a comunicação escrita de conteúdos de investigação.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures’ purpose, supplemented by the analysis and discussion of research papers, is to impart the
knowledge base necessary for the comprehension of how to do research in the field of Forensic Psychology.
This curricular unit is taught by several teachers just with the aim of the implementation of the idea according to
which, at the university level, the instruction on a specified field should be done by a teacher that does research
in this field -- ‘the teacher as a researcher who teaches’.
The mini project research report, supervised by the teacher that does research in the field of the intended
research question, enables a deeper knowledge on the research methods and procedures in the domain of
Forensic Psychology, as well as of its practical implications (whenever this kind of implications is relevant). This
task also allows the development of skills necessary for the written communication of research information.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
- Lampinen, J. M., Neuschatz, J. S., & Cling, A.D. (2012). The psychology of eyewitness identification. Hove:
Psychology Press.
- McLachan, K., Gagnon, N., Mordell, S. & Roesch, R. (2010). Os adolescentes perante a lei. In A.C. Fonseca (Ed).
Crianças e adolescentes (pp.595-634). Coimbra: Almedina.
- Reynolds, C. R. & Horton, A. M. (2012) (Eds.), Detection of malingering during head injury litigation (2nd ed.).
New York: Springer.
- Rosenfeld, B., & Penrod, S. D. (2011) (Eds.), Research methods in forensic psychology. New York: Wiley.
- Salekin, R., & Lynam, D. (Eds) (2010). Handbook of child and adolescent psychopathy. London: Guilford.
- Toglia, M. P., Read, J. D., Ross, D. F., & Lindsay, R. C. L. (2007) (Eds.), The handbook of eyewitness psychology
(vol. I and II). Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Vrij, A. (2008). Detecting lies and deceit: Pitfalls and opportunities (2nd ed.). Chichester, England: Wiley.

Mapa XIV - 4º PsiClinSaud/Forense- Modelos e Programas de Intervenção com Vitimas
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º PsiClinSaud/Forense- Modelos e Programas de Intervenção com Vitimas
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Maria Marques Alberto
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10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivo Geral
- Promover a avaliação conhecimentos e o desenvolvimento de competências de intervenção com indivíduos
com experiência de vitimação.
Objetivos específicos: /
- Conhecer os vários contextos de vitimação e os impactos dessa vitimação;
- Conhecer modelos, abordagens e programas de intervenção com os diferentes tipos de vítimas
- Desenvolver competências necessárias à intervenção com vítimas de violência.
Competências Teóricas, pretende-se que os alunos:
- Conheçam os diferentes modelos, abordagens e programas de intervenção com vítimas;
- Sejam capazes de identificar protocolos de intervenção ajustados a situações especificas de vitimação.
Competências Práticas, pretende-se que os alunos:
- Sejam capazes de elaborar protocolos de intervenção ajustados a situações específicas de vitimação;
- Identifiquem, a partir da análise de casos, as potencialidades, dificuldades e os limites das várias
intervenções em situações particulares de vitimação.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General Aim:
-To promote the assessement of knowledge and the development of intervention skills with individuals who
have expereienced vitimisation.
Specific aims:
-To know the several contexts of vitimisation and the impacts of that vitimisation
-To know the intervention models, approaches and programes with the diferente types of victims
-To develop the necessary competencies for the intervention with victims of violence.
Theoretical Competencies, the students should:
- Know the diferente intervention models, approaches and programes with the victims;
-Be able to identify intervention protocols adjusted to the specific situations of victimisation
Practical Competencies, Students should:
-Be able to create / elaborate/ design intervetion protocols adjusted to specific situations of vitimisation
-To identify from case analysis the potential, the difficulties and the limits of the various interventions in
particular vitimisation situations
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Enquadramento teórico sobre os diversos tipos de vitimação.
Revisão teórica sobre o impacto e as consequências da vitimação
Intervenção em crise com vítimas de violência.
Intervenção com crianças vítimas de abuso e negligência parental: programas alicerçados nos Modelos
Narrativos de re-autoria (e.g. M. White); programas de desenvolvimento de competências socioemocionais (e.g.
H. Giarretto).
Intervenção com vítimas institucionalizadas (e.g. (Re)Construção da história de vida; Construção de projeto de
vida).
Programas de intervenção com vítimas de violência em relações íntimas (e.g. plano de segurança; programas
de intervenção grupal; promoção da auto-estima e projeto de vida)
Intervenção com vítimas de violência filio-parental.
Programas de intervenção com idosos vítimas de abuso/negligência.
Programas de prevenção de risco de revitimização.
Modelos de prevenção primária e secundária dos diferentes tipos de vitimação.
10.4.1.5. Syllabus:
Theoretical Framework on the different types of vitimisation.
Theoretical revision on the impact and consequences of vitimisation
Interventionxxxxxxxxx
Intervention with children victims of abuse and parental negligence: programes based on Narrative Models of
re-authorship (e.g. M. White); programes of development of social and emotional skills (e.g. H. Giarretto).
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Intervention with institutionalised victims (e.g. (Re) (Re)Construção da história de vida; Construção de projeto
de vida).
Intervention Programmes with victims of violence in intimate relashionships (e.g.security plan; programes of
group intervention; promotion of sel-esteem and project of life)
Intervention with victims of child-parent violence
Intervention Programmes with elderly victims of abuse/ negligence.
Prevention programes for risk of re-vitimisation
Models of primary and secondary intervention of the different types of victimisation.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa desta UC envolve informação sobre os principais modelos, programas e estratégias de
intervenção com vítimas. Nesse sentido, os objectivos desta unidade curricular pretendem incrementar nos
alunos o conhecimento, o exercício e a promoção de competências de intervenção, considerando as
especificidades de vítimas e contextos de vitimação. Pretende-se que os alunos consigam aplicar e adequar os
conhecimentos a casos práticos concretos e que estabeleçam uma reflexão crítica sobre a teoria abordada e
as limitações dos vários modelos e programas.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of this CU involves information on the main models, programmes and strategies of intervention
with victims. Therefore, the aims of this curricular unit intend to increase in the students the knowledge, the
exercise and the promotion on intervention competencies, considering the victims’ specificities and vitimisation
contexts. The aim is to enable students to apply and adequate their knowledge to concret pratical cases and to
establish a critical reflection on the approached theory and the limitations of the various models and
programmes.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas decorrerão com recurso a métodos expositivos, realização de trabalhos de grupo de análise/reflexão e
comentário de casos; haverá o recurso à realização de role-play para exercício de aplicação de estratégias e
programas de intervenção, dinamização de temáticas tratadas previamente pelos alunos em trabalho
autónomo.
A av será realizada através:
a) Elaboração de uma síntese por cada aula teórica, que integre uma reflexão pessoal; as sínteses
desenvolvidas devem ser entregues no dia do exame, numa pasta organizada pelo aluno. A organização das
sínteses das aulas não tem uma estrutura particular (portfólio, livro, CD, etc). O aluno pode criar um recurso
pessoal para organizar as sínteses (5 valores);
b) Elaboração de um trabalho de campo, com apresentação na aula prática e entrega de relatório escrito até ao
dia do exame (5 valores);
c) Realização de exame (10 valores).
O aluno dispõe ainda da possibilidade de realização de exame para 20 valores, numa avaliação única
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes will include access to expositive methods, group work of analysis/ reflection and case comment; roleplay to apply intervention strategies and programmes, dynamisation of themes previously dealt with by the
students individually.
The evaluation will be carried out through:
a) Writing of a summary for each theoretical lesson, with a personal reflection; the summaries must be handed
in on the day of the exam, in a folder organized by the student. The organization of the class summaries do not
have a particular structuire (portfolio, book, CD, etc). The student may create a personal resource to organize
his/ her summaries. (5 marks)
b) Organisation of a field work to be presented in a practical lesson and delivery of the written report on the day
of the exam (5 marks);
c) Sitting an exam (10 marks)
a) The student has also the possibility to sit an exam for 20 marks, in a single point evaluation.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Considerando a articulação dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular, organizouse todo o funcionamento da disciplina no sentido de estabelecer coerência e de consolidar conhecimentos e
competências. Assim, os conteúdos programáticos apresentados na exposição teórica são consolidados com
actividades práticas, onde os alunos desenvolvem role-play de intervenção com vítimas, assim como outras
metodologias activas.
A avaliação surge desenhada como uma extensão das aulas, com a realização de trabalhos que permitam
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reflexão, articulação teoria/prática e planificação de intervenção adequada a caso concreto.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Considering the articulation of the syllabus with the objectives of the curricular unit, we have organized the
whole functioning of the subject in order to establish coherence and to consolidate knowledge and
competencies. Thus, the syllabus presented in the theoretical delivery are consolidated with practical activities,
where the students develop intervention role-play with victims, as well as other active methodologies.
The evaluation is designed to be an extension of the lessons, with work that allows for reflection, articulation
theory/practice and planification of the intervention appropriate for the specific case.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Abels- Eber, C. (2000). Enfants places et construction d’historicité. Paris: Ed. L’Harmattan.
Alberto, I.M. (2007). A Intervenção em crise com crianças vítimas de maltrato infantil. In. L.Sales (Coord.).
Psiquiatria de Catástrofe (pp. 375-381). Coimbra: Almedina
Brown, S. (2007). Counseling victims of violence: A handbook for helping professionals. Alameda CA: Hunter
House Inc.
Davis, R., Lurigio, A., & Herman, S. (2007). Victims of crime. New York: Sage.
Durrant, M. & White, Ch. (1990). Terapia del abuso sexual. Barcelon: Gedisa.
Giarretto, H. (1982). Integrated treatment of child sexual abuse. Palo Alto: Science & Behavior Books, Inc.
Itzin, C., Taket, A., & Barter- Godfrey, S. (2010). Domestic and sexual violence and abuse. London: Routledge.
Turnell, A. & Essex, S. (2006). Working with “Denied” Child Abuse. The resolutions approach. Berkshire: Open
University Press McGraw-Hill.
Walker, L. (2009) The battered women syndrome. New York: Springer Publishing Company

Mapa XIV - 4ºPsiClinSaud/Forense -Modelos e Programas de Intervenção com Agressores
10.4.1.1. Unidade curricular:
4ºPsiClinSaud/Forense -Modelos e Programas de Intervenção com Agressores
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Daniel Maria Bugalho Rijo
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
--10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Conhecimento dos modelos cognitivo-comportamentais explicativos da génese e manutenção do
comportamento anti-social.
2. Capacidade de implementação de programas estruturados e de estratégias de prevenção e de intervenção
no comportamento anti-social.
1. Competências de avaliação das variáveis de natureza cognitiva, comportamental e interpessoal associadas
à génese e manutenção do comp, anti-social.
2. Conhecimento e domínio de programas de prevenção/intervenção no comportamento anti-social.
3. Conhecimento da patologia e danos associados à problemática do comportamento anti-social.
4. Capacidade de implementar programas cognitivo-comportamentais (individuais e de grupo) ao nível da
prevenção e da intervenção na patologia do comportamento anti-social.
Os alunos deverão ser capazes de identificar e compreender os factores etiológicos e de manutenção do
comportamento anti-social, com particular destaque para os factores de natureza cognitiva, emocional e
interpessoal.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To acquire knowledge about the cognitive-behavioral models relevant for understanding the origins and
maintenance of anti-social behavior;
2. To know how to apply structured programs and strategies for the prevention and intervention in anti-social
behavior;
1. To acquire competencies in assessing the cognitive, behavioral and interpersonal variables related to the
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origins and maintenance of anti-social behavior;
2. To become familiar with the major anti-social behavior prevention and intervention programs;
3. To recognize the pathology and damage associated with anti-social behavior problems;
4. To be capable to apply cognitive-behavioral programs (individually or group delivered) designed to prevent
anti-social behavior and/or to intervene with aggressors.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Psicologia clínica forense: enquadramento legal das intervenções
2. Definições e subtipos de comportamento anti-social
3. Estabilidade do comportamento agressivo, dano funcional e relação com diagnósticos psiquiátricos
4. Intervenções individuais com jovens delinquentes e agressores adultos – Avaliação cognitivocomportamental, formulação de caso e plano de intervenção
5. Programas de prevenção do comportamento anti-social e das patologias associadas
6. Programas de intervenção em subtipos de comportamento anti-social (violência doméstica, delitos estradais,
crimes sexuais)
7. Alcances e limites da intervenção cognitivo-comportamental no comportamento anti-social: a abordagem
motivacional
8. A investigação na abordagem cognitivo-comportamental do comportamento anti-social
10.4.1.5. Syllabus:
1. Clinical forensic psychology: legal issues relevant for intervention
2. Definitions and subtypes of anti-social behavior
3. Stability of aggressive behavior, functional impairment and links with psychiatric diagnoses
4. Individual interventions with young offenders and aggressors – Cognitive-behavioral assessment, case
conceptualization and intervention plans
5. Prevention programs for anti-social behavior and associated pathologies
6. Intervention programs for sub-types of anti-social behavior (intimate partnership violence, traffic crimes,
sexual aggressors)
7. Scope and limits of cognitive-behavioral interventions in anti-social individuals: the motivational approach
8. Research on the cognitive-behavioral approach to anti-social behavior
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa da UC introduz uma leitura CC da génese e manutenção do comportamento anti-social com base
nos contributos teóricos que têm vindo a surgir desde os anos 80. Esta temática permitirá aos alunos
adquirirem conhecimento acerca das disfunções cognitivas e emocionais associadas ao comportamento antisocial, bem como dos fundamentos teóricos em que os programas de intervenção estão baseados.A
abordagem de programas gerais (desenvolvimento de competências sociais),bem como de programas
específicos para determinadas problemáticas criminais,permitir-lhe-á ganhar competências no manejo dos
mesmos.Por outro lado, o enquadramento legal em que devem ocorrer estas intervenções (individuais ou de
grupo),prepara os estudantes para o uso adequado e contextualizado das ferramentas de intervenção
disponíveis. Por fim, o trabalho de investigação visa complementar a formação promovendo competências de
análise crítica dos estudos de resultados existentes nesta área e do impacto/eficácia dos mesmos
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The unit’s syllabus proposes a cognitive-behavioral framework for understanding anti-social behavior genesis
and maintenance factors, reviewing important contributions from research, available since the 1980’s. This will
allow students to acquire knowledge about cognitive and emotional malfunctioning associated with anti-social
behavioral patterns. These theoretical issues underlie the majority of the available intervention programs in use.
Approaching general intervention programs (such as pro-social skills programs), but also specific designed
interventions for specific types of criminal conduct, will prepare students for the accurate use of these tools.
Finally, the research project which occurs all over the semester will increase critical skills useful to analyze
outcome studies and recidivism reduction research
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Algumas temáticas serão estudadas em aulas teóricas, com recurso a demonstrações em pequenos vídeos e
simulações/apresentação de casos de intervenção. Serão apresentados modelos e programas com uso
forense em Portugal.Os programas portugueses serão disponibilizados como material de estudo.
Os alunos serão convidados a participar na abordagem dos programas de prevenção e reabilitação através de
trabalhos que incluem uma apresentação crítica dos programas na aula.
Para além de um teste final sobre a globalidade da matéria ,correspondente a 50% da classificação final, nesta
UC realizar-se-á um trabalho de investigação (individual/grupo), cuja avaliação corresponde a 50% da
classificação final da UC. O trabalho de investigação relaciona variáveis cognitivas e emocionais com
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comportamento anti-social em adolescentes ou adultos.Os alunos devem realizar a recolha e tratamento
estatístico de dados, bem como uma apresentação final do tema em estudo
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, small videos, and role-playing/case presentations. Intervention programs used by the Portuguese
Prison and Probation Services will be presented in classes and they will be accessible to students as study
material. Students are invited to engage in the simulation of prevention and rehabilitation programs’ sessions
(either in individual or group delivery format), followed by a discussion on the contents and methods efficacy.
Evaluation: Final exam (50%) + research work (individual part and group presentation) (50%). This research
work includes data collection and treatment (statistical work), and also a final presentation in a scientific
symposium format. It includes studies about the relationship between cognitive/emotional variables and antisocial behavior, and it can be done either with adolescents or adults samples
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tratando-se de uma UC teórico-prática, as metodologias de ensino incluem o método expositivo, exercícios de
simulação e role-play. Alguns dos conteúdos são melhor abordados por aulas expositivas, enquanto outros são
melhor trabalhados em exercícios de role-play, simulação de casos e realização de sessões de grupo. A
elaboração de um trabalho de investigação em duas fases (individual para recolha de dados e construção da
base, seguida de trabalho de grupo no tratamento e apresentação dos mesmos), permitirá o desenvolvimento
de competências de investigação nesta área da intervenção e contribuirá para um incremento no sentido crítico
de análise de outros estudos
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Being a theoretical/practical curricular unit, teaching methodologies include lectures, simulations, role-playing
and group exercises. While some contents require lectures and group discussion, others are better approached
with role-playing and group exercises. The elaboration of a two-phase research project (individually collecting
data and building a database, followed by group work on data treatment and presentation in a symposium), will
allow the development of research skills on this area.
This exercise will also contribute to a better understanding of the proposed theoretical models, and to the
development of skills for analyzing research outcomes
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Bailey, S., & Dolan, M. (Eds.) (2004). Adolescent Forensic Psychiatry. London: Arnold
Bernstein, D., Arntz, A. & Vos M. (2007). Schema focused therapy in forensic settings: Theoretical model and
recommendations for best clinical practice. International Journal of Forensic Mental Health 6, pp. 169–183.
Collie, R. M., Ward, T., & Gannon, T. A. (2008). Reabilitação dos delinquentes sexuais: o programa das “Vidas
Boas”. In A. C. Fonseca (Ed.). Psicologia e Justiça. Coimbra: Almedina. (pp 435-474) (tradução realizada em
conjunto com António Castro Fonseca e Maria Jorge Ferro)
Kazdin, A. E., & Buela-Casal, G. (2001). Conduta anti-social. Avaliação, tratamento e prevenção na infância e na
adolescência. Lisboa: McGraw-Hill
McGuire, J. (2006). Eficácia das intervenções para a redução da reincidência criminal. In A. C. Fonseca, M. R.
Simões, M. C. Taborda Simões, & M. S. Pinho (Eds). Psicologia Forense. Coimbra: Almedina. (pp. 639-665).

Mapa XIV - 4º CinSaud/PsicoGer - Biologia e Fisiologia do Envelhecimento (FM-UC)
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º CinSaud/PsicoGer - Biologia e Fisiologia do Envelhecimento (FM-UC)
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Manuel Marques de Almeida
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Rodrigo Pinto dos Santos Antunes da Cunha
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objetivo primário desta UC é permitir apreciar a contribuição de diferentes modificações moleculares,
celulares e de controlo para as principais modificações associadas à deterioração funcional presente no
envelhecimento.
1-Reflexão sobre a contribuição de modificações moleculares, celulares e controlo responsáveis pelas
principais modificações associadas à deterioração funcional presente no envelhecimento.
2-Capacidade de apreender conceitos genéricos e aplica-los a situações particulares
3-Capacidade de apresentação oral de resultados científicos na forma de artigos científicos
4-Capacidade de integrar discussões de grupo em secções de discussão de artigos científicos
5-Capacidade de definir o estado da arte de um tópico apresentado na forma de uma monografia.
6-Apreensão de hábitos de estudo contínuo e auto-regulado para instituir uma atitude de aprender a aprender
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The primary objective of this unit is to allow an analysis of the contribution of different modifications,at the
molecular, cellular and control levels,for the functional modifications observed upon aging.The secondary
objective is to develop competences to apply these generic concepts to solving a series of defined problems
formulated in scientific papers selected for presentation and discussion.
-Analysis of the relative contribution of molecular, cellular and system control modifications responsible for the
main different functional changes present during aging.
-Ability to understand generic concepts and apply such concepts to particular situations.
-Skills of oral presentation of scientific data in the form of scientific papers.
-Ability to participate in group discussions of these scientific papers.
-Ability to define the state of the art of a particular topic presented in the form of a short monograph.
-Acquisition of skills of self-learning (learn to learn) and ongoing study
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Definição de uma população para um estudo de envelhecimento; modelos animais para o estudo de
envelhecimento.
2. Teorias moleculares e de modificações genéticas. Mutações somáticas e envelhecimento; telómeros e
‘gerontogenes’.
3. Teorias celulares de formação de radicais e ‘advanced end-glycosylated products’. Alimentação e consumo
energético.
4. Teorias de disfunção mitocondrial. Função mitocondrial, bio-energética e formação radicalar.
5. Modificações sensoriais com a idade (visão e percepção visual, audição e sensibilidade cutânea).
Apresentação sistematizada de modificações fisiológicas e no sistema nervoso central. Disfunções cognitivas,
particularmente na doença de Alzheimer, de controlo motor, particularmente na doença de Parkinson, e do
sono.
6. Disfunções do foro psiquiátrico (depressão, ansiedade, delírio e halucinações). Utilização de fármacos
pscicoactivos no idoso.
7. Problemas de medicação no idoso.
8. Perspectivas de intervenção no idoso
10.4.1.5. Syllabus:
1. Defining a population for an aging study, animal models for studying aging.
2. Theories of molecular and genetic modifications. Somatic mutations and aging, telomeres and 'gerontogenes'.
3. Cellular theories of formation of radicals and ‘advanced end-glycosylated products’. Food and energy
consumption.
4. Theories of mitochondrial dysfunction. Mitochondrial function, bio-energy and free radical formation.
5. Sensory changes with age (vision and visual perception, hearing and skin sensitivity). Structured
presentation of physiological changes and central nervous system. Cognitive dysfunction, particularly
Alzheimer's disease, motor control, particularly in Parkinson's disease and sleep.
6. Psychiatric disorders (depression, anxiety, delusions and hallucinations). Psychoactive medication in the
elderly.
7. Issues of medication in the elderly.
8. Intervention perspectives in the elderly.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O primeiro objectivo geral mencionado articula-se, de forma mais directa, com os primeiros tópicos
programáticos mencionado, no que diz respeito à sua explanação teórica; o segundo objectivo geral referido,
prende-se com a aplicação destes conteúdos a diversas situações, englobadas no último ponto do programa.
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10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The first general purpose mentioned is articulated, more directly, with the first contents mentioned, with regard
to their theoretical explanation; the second general purpose, relates to the application of these contents to
various situations, covered by the last item of the program
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas magistrais, da responsabilidade exclusiva dos docentes, para apresentação de conceitos
genéricos de processos moleculares, celulares e de controlo associados ao envelhecimento, assim como das
principais modificações fisiológicas e farmacológicas presentes no idoso.
Aulas teórico-práticas na forma de seminários orientados, com apresentações pelos discentes de artigos
científicos seleccionados pelos docentes, e discutidos pelo grupo de trabalho.
A avaliação pode ser realizada através de exame final ou de um composto de:
-avaliação da apresentação oral e da participação nas sessões de apresentação de artigos científicos (50%)
-apresentação de uma monografia sobre um tema escolhido por cada discente e previamente validado pelos
docentes (50%)
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures provided by teachers are used for the presentation of general concepts of molecular, cellular and
control associated with aging, as well as the main physiological and pharmacological modifications present in
the elderly.
Theoretical and practical classes in the form of directed seminars, with students presentation of scientific
articles selected by teachers and discussed in group work.
The assessment consists of a final examination or is composed by:
-evaluation of the oral presentation and participation in the group discussions of all scientific papers selected
(50%)
-presentation of a monograph about a topic selected by the student and previously validated by the teachers
(50%)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas magistrais, prendem-se preponderantemente com a aquisição dos conhecimentos necessários
(objectivo 1) à reflexão que se lhes segue, num formato mais teórico-prático e interactivo, e que tem como
principal objectivo o desenvolvimento de competências de aplicação destes conceitos genéricos a uma série
de problemas particulares (objectivo2)
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The master classes, mainly relate to the acquisition of essential knowledge (Objective 1) the reflection that
follows them in a more theoretical-practical and interactive format, and has as main objective the development
of skills for applying these general concepts to a number of particular problems (objective 2)
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Clark, W.R., (2002). A Means to an End. The Biological Basis of Aging and Death. Oxford: Oxford University
Press.
Masoro, E.J. & Austad, S.N. (2001). Handbook of the Biology of Aging. New York: Academic Press.
Timira, P.S.(2003). ‘Physiological Basis of Aging and Geriatrics. Boca Raton: CRC Press.

Mapa XIV - 4º ClinSaud/PsicoGer - Avaliação e Programas de Reabilitação em Adultos Idosos
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaud/PsicoGer - Avaliação e Programas de Reabilitação em Adultos Idosos
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
MÁRIO MANUEL RODRIGUES SIMÕES
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
MARIA SALOMÉ FERREIRA ESTIMA PINHO - salome@fpce.uc.pt
MANUELA P. VILAR - mvilar@fpce.uc.pt
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10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
MARIA SALOMÉ FERREIRA ESTIMA PINHO - salome@fpce.uc.pt ; TP = 10h30m
MANUELA P. VILAR - mvilar@fpce.uc.pt; TP = 21h
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer o funcionamento cognitivo e emocional no envelhecimento normal/saudável e patológico. Conhecer
técnicas e instrumentos para descrever o processo individual de envelhecimento.
Resultados de aprendizagem
1. Domínio de utilização de instrumentos relevantes na avaliação do funcionamento cognitivo e emocional do
idoso: competências de administração, cotação e interpretação.
2. Conhecer dados de investigação sobre caracterização de diferentes quadros clínicos associados ao
envelhecimento.
3. Demonstrar capacidade para articular e comunicar informação obtida a partir da entrevista, história clínica e
resultados nos testes no contexto da elaboração de um relatório neuropsicológico.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Knowing the cognitive and emotional functioning in healthy aging and pathological aging. Knowing tools and
techniques to characterize the individual process of aging.
Learning outcomes
1. Knowing how to use instruments relevant for cognitive and emotional assessment of the elderly:
administration, scoring and interpretation competencies.
2. Knowing research results about characterization of different pathologies associated with aging.
3. To be able to integrate and communicate the information obtained (from interview, clinical history and the
tests) in order to write neuropsychological case reports.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Psicologia clínica forense: enquadramento legal das intervenções
2. Definições e subtipos de comportamento anti-social
3. Estabilidade do comportamento agressivo, dano funcional e relação com diagnósticos psiquiátricos
4. Intervenções individuais com jovens delinquentes e agressores adultos – Avaliação cognitivocomportamental, formulação de caso e plano de intervenção
5. Programas de prevenção do comportamento anti-social e das patologias associadas
6. Programas de intervenção em subtipos de comportamento anti-social (violência doméstica, delitos estradais,
crimes sexuais)
7. Alcances e limites da intervenção cognitivo-comportamental no comportamento anti-social: a abordagem
motivacional
8. A investigação na abordagem cognitivo-comportamental do comportamento anti-social
10.4.1.5. Syllabus:
1. Clinical forensic psychology: legal issues relevant for intervention
2. Definitions and subtypes of anti-social behavior
3. Stability of aggressive behavior, functional impairment and links with psychiatric diagnoses
4. Individual interventions with young offenders and aggressors – Cognitive-behavioral assessment, case
conceptualization and intervention plans
5. Prevention programs for anti-social behavior and associated pathologies
6. Intervention programs for sub-types of anti-social behavior (intimate partnership violence, traffic crimes,
sexual aggressors)
7. Scope and limits of cognitive-behavioral interventions in anti-social individuals: the motivational approach
8. Research on the cognitive-behavioral approach to anti-social behavior
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa enuncia princípios da avaliação neuropsicológica de adultos idosos, apresenta testes mais
importantes por domínios de avaliação neurocognitiva e faculta conhecimento e competências práticas de
administração, cotação e interpretação de testes e outros instrumentos necessários à elaboração de um
relatório (trabalho prático individual).
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus provides neuropsychological assessment and rehabilitation principles, presents some of the most
important neuropsychological tests by assessment domains, and also provides knowledge and practical skills
necessary to for neuropsychological test administration, scoring, interpretation, and report writing (Individual
practical assignment).
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10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo; diapositivos; material de testing; treino com materiais de testing; avaliação de protocolos;
sumários desenvolvidos; bibliografia (livros, capítulos, artigos, outros textos, slides apresentados nas aulas).
Os materiais de testing encontram-se na Testoteca ou no Gabinete de Apoio à Investigação e Docência.
Avaliação dos alunos:
1. Exame escrito (teórico):
2. Trabalho prático individual:
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, slides, testing material, training with testing materials, evaluation of protocols, developed summaries,
bibliography (books, chapters, articles, other texts, slides presented in class). The testing materials can be
found in (Support Office for Teaching and Research and/or Testing Service).
Student assessment:
1. Final Exam
2. Individual practical assignment (case report)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Metodologia de ensino diversificada (exposição, material de testing, treino com materiais).
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Diversified teaching methodologies (lectures, testing materials, training).
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Attix, D. & Welsh-Bohmer, K. (Eds.) (2006). Geriatric neuropsychology: Assessment and intervention. New York:
Guilford. [NEUR 3]
D’ Amato, R. C., & Hartlage, L. C. (Eds.) (2008). Essentials of neuropsychological assessment: Treatment
planning for rehabilitation. New York: Springer. [AVAP 161]
Gauthier, S., & Rosa-Neto, P. (Eds.) (2011). Cases studies in Dementia: Common and uncommon presentations.
New York: Cambridge University Press. [PPAT 417]
Lichtenberg, P. A. (Ed.) (2010). Handbook of assessment in clinical gerontology (2nd ed.). New York: Academic
Press. [HAND 469]
Strauss, E., Sherman, E. M. S. & Spreen, O. (2006). A compendium of neuropsychological tests: Administration,
norms, and commentary (2nd ed.). New York: Oxford University Press. [PCMT 187]
Stuss, D. T., Winocur, G., & Robertson, I. H. (Ed.) (2008). Cognitive neurorehabilitation: Evidence and application.
New York: Cambridge University Press. [NEUR 203]

Mapa XIV - 4º ClinSaudPsico/Ger - Neuropsicologia do Envelhecimento
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º ClinSaudPsico/Ger - Neuropsicologia do Envelhecimento
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Salomé Ferreira Estima de Pinho
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
---10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos:
- Conhecer as principais alterações normativas dos processos cognitivos nas pessoas idosas relacionando-as
com o envelhecimento cerebral;
- Conhecer alterações cognitivas em patologias associadas ao envelhecimento cerebral.
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Resultados de aprendizagem:
- Ser capaz de distinguir alterações normativas de alterações patológicas na cognição de adultos idosos
considerando o respectivo substrato cerebral.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives:
To know the main normative changes in cognitive processes of older adults in the context of brain aging;
To know cognitive changes in pathologies related to brain aging.
Competencies:
To be able to discriminate normative changes from pathological ones in older adults’ cognition based on brain
correlates.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Modelos em neuropsicologia cognitiva do envelhecimento: modelo do hemi-envelhecimento direito, HAROLD
(Hemispheric Asymmetry Reduction in Older Adults) e PASA (Posterior-Anterior Shift in Aging); explicações
para a diminuição de assimetrias hemisféricas relacionadas com a idade:
Alterações relacionadas com a idade ao nível de processos cognitivos básicos: atenção (memória (e.g.,
memória episódica, memória de trabalho), funções executivas, linguagem
Neuropsicologia clínica do envelhecimento: demência devida a doença de Alzheimer, outras, doença de
Parkinson, afasia não fluente progressiva; perturbações cognitivas associadas a patologias não degenerativas
de incidência acrescida no envelhecimento (e.g., afasias decorrentes de AVC); neuropsicologia de
perturbações psiquiátricas no envelhecimento .
10.4.1.5. Syllabus:
Models in cognitive neuropsychology of aging:right hemiaging model, HAROLD (Hemispheric Asymmetry
Reduction in Older Adults),and PASA (Posterior-Anterior Shift in Aging); accounts for age-related hemispheric
asymmetry reductions: dedifferentiation, competition, and compensation views.
Age-related changes in basic cognitive processes:attention(e.g.,selective attention,sustained attention,divided
attention); memory(e.g.,episodic memory,working memory);executive
functions;language(e.g.,lexical,syntactical and pragmatic processing in language comprehension and
production).
Clinical neuropsychology of aging: dementia due to Alzheimer’s disease, other dementias (e.g., semantic
dementia), Parkinson’s disease, progressive nonfluent aphasia; cognitive impairments occurring in nondegenerative pathologies with higher incidence in older people (e.g., aphasias due to stroke); neuropsychology
of psychiatric disorders in aging (mental disorders in older adults, comorbidity, differential diagnosis)
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão repartidos por duas grandes áreas, neuropsicologia cognitiva e
neuropsicologia clínica do envelhecimento, e os objectivos referem-se a conhecimentos relativos a essas
áreas.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus contents are grouped into two main neuropsychology areas of aging domains, cognitive
neuropsychology and clinical neuropsychology, and the curricular unit’s objectives address the acquisition of
knowledge pertaining to these domains.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos de ensino:
Aulas expositivas;
Método de avaliação:
Avaliação final ou periódica: Frequência e/ou exame (50%) e trabalho individual (50%); participação opcional em
projectos de investigação sobre envelhecimento cognitivo (reduz para 30% o valor do componente
Frequência/Exame).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methods:
Lectures;
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Evaluation methods:
Midterm exam or exam (50%) and an individual essay (50%); optional participation in cognitive aging research
projects (in this case, the weight of midterm exam or exam is reduced to 30%).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Com o método expositivo procura-se transmitir conhecimentos de base essenciais à compreensão das
alterações cognitivas no envelhecimento. Os temas de trabalho individual incidem sobre alterações normativas
e patológicas da cognição considerando informação proveniente de indicadores da actividade cerebral (e.g.,
imagens de ressonância magnética funcional, potenciais evocados cognitivos) e visam desenvolver um
conhecimento mais aprofundado dessas alterações.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures’ purpose is to impart the knowledge base necessary for the comprehension of the cognitive
changes operating in aging. The subject of individual essays concerns normative and pathological changes in
cognition and their relation to brain activity measures (e.g., functional magnetic resonance imaging, eventrelated potentials) and the aim of this individual task is the development of a deeper comprehension of cognitive
aging.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Budson, A., & Kowall, N. (2011). The handbook of Alzheimer's disease and other dementias. Oxford: WileyBlackwell.
Cabeza, R., Nyberg, L., & Park, D. (2005) (Eds.), Cognitive neuroscience of aging. Oxford: Oxford Univ. Press.
Code,C.(2006) (Ed.). The representation of language in the brain. Hove: Psychology Press.
Craik, F. I. M., & Salthouse,T. A. (2008) (Eds.),The handbook of aging and cognition. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Daselaar, S., & Cabeza, R. (2008). Episodic memory decline and healthy aging. In H. Eichenbaum (Ed.),Learning
and memory: A comprehensive reference (vol. 3, pp. 577-599). San Diego, CA: Acad. Press.
Emre, M (2010) (Ed.). Cognitive impairment and dementia in Parkinson's disease. NY: Oxford University Press.
Engle, R. W., Sedek, G. von Hecker, U., McIntosh, D. N. (2005) (Eds.), Cognitive limitations in aging and
psychopathology. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
Ravdin, L. D., Katzen, H. L. (2012) (Eds.), Handbook on the neuropsychology of aging and dementia. NY: Springer.

Mapa XIV - 4ºClinSaud/PsicoGer- Modelos de Intervenção em Adultos Idosos
10.4.1.1. Unidade curricular:
4ºClinSaud/PsicoGer- Modelos de Intervenção em Adultos Idosos
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Margarida Maria Baptista Mendes Pedroso de Lima - 52h 30m (TP); 19h (OT)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
---10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Envelhecer é um privilégio e uma aquisição social - é também um desafio com impacto em todas as dimensões
da nossa sociedade. Nesta disciplina exploram-se os impactos ao nível das abordagens psicoterapêuticas
tendo como principal objectivo dar a conhecer as diferentes possibilidades de intervenção.
Resultados de aprendizagem
Reconhecer as limitações e as vantagens das diferentes orientações teóricas e propostas de intervenção
discutidas.
Saber aplicar as orientações teóricas principais a estudos de caso e experiências clínicas.
Adquirir capacidade para desenvolver programas de intervenção na velhice nas principais áreas de atuação do
psicólogo
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10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Aging is a privilege and a social acquisition – it is also a challenge with an impact on all aspects of our society.
This unit explores the impact on the psychotherapeutic approaches and explains the different possibilities of
intervention.
Learning Outcomes
To recognize the limitations and advantages of the different theoretical orientations and proposals discussed.
To know how to apply the different main theoretical orientations to clinical cases.
To acquire capacity to develop programs of intervention in old age in the different areas of intervention of the
psychologist.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1: Perda e Luto: Modelos compreensivos e estratégias de intervenção.
- A perda e o luto como processos normativos do ciclo de vida.
- questões diagnósticas e modelos compreensivos.
- Aspectos específicos na 3ª idade: Perdas de identidade e interpessoais.
- Estratégias de avaliação e intervenção terapêuticas no luto
- Mindfulness-based Therapy for depression
- Aconselhamento nas transições
3. Tema II: Deterioração cognitiva e demências
- Orientação para a realidade
- Terapia pela Validação e pela Resolução
- Terapias com animais
- Estimulação sensorial
4. Tema III: Intervenção no Abuso e maus tratos
- Prevenção
- Avaliação
- Terapias breves e terapias de apoio
5. Tema IV: Intervenção em grupo: dos grupos de apoio à psicoterapia de grupo na idade avançada
a. Vantagens e factores terapêuticos da intervenção em grupo
b. Tipos de intervenção em grupo
- A terapia Gestalt
- As terapias expressivas e pela arte
10.4.1.5. Syllabus:
Models of intervention in old age: introductory issues
2: Loss and Mourning: comprehensive models and intervention strategies.
-Loss and grief as regulatory processes of the life cycle.
-Diagnostic issues and Comprehensive models.
-Specific issues in the 3rd age: losses of identity and interpersonal losses.
- Strategies for assessment and therapeutic intervention in mourning
-Mindfulness-based Therapy for depression
-Counseling on transitions / Reminiscence Therapy
3. Theme II: Cognitive deterioration and dementia
- Orientation to reality
- Validation and Resolution Therapy
- Therapies with Animals
- Sensory stimulation
6. Theme III: Intervention in Abuse and maltreatment
Prevention
Evaluation
Brief therapies and supportive therapies
7.Theme IV: Intervention Group: from support group to group psychotherapy in old age
a.Advantages and therapeutic factors of group intervention
b.Types of group intervention
- Gestalt therapy
- The expressive therapies and art
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tendo em conta que o objectivo principal desta uc é oferecer uma perspectiva global sobre os modelos e
terapias de intervenção na idade avançada os conteúdos programáticos surgem encadeados numa sequência
coerente com os objectivos traçados. A saber: apresentam-se as diferentes abordagens terapêuticas
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passíveis de serem úteis em determinados contextos e situações.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering that the main objective of this unit is to provide a global perspective on the models and intervention
therapies in the elderly, the contents are presented in a sequence that is consistent with the goals defined.
Namely, we present the different therapeutic approaches that can be useful in certain contexts and situations.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva e experiencial.
Métodos de avaliação:
A classificação final na uc é obtida através de :
- Prova de Tipo B: Trabalho de grupo, de pesquisa e aplicação de conhecimentos, através de Ficha Guia com
base num caso clínico
- Prova de tipo A: Exame final
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Assessment Methods:
The final grade in the unit is obtained by:
- Type B exam: Group work, research and knowledge application through a Worksheet based on a clinical case
- Type A exam: Final exam
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia expositiva adequa-se à apresentação teórica dos diferentes Modelos enquanto a ativa e
experiencial à aprendizagem de competências atitudinais e de relação.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lectures are more appropriate for the presentation of different theoretical models, whereas the active and
experiential methods promote the learning of attitudinal and relationship skills.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Knight, B.G. (2004). Psychotherapy with older adults, 3rd edition. Thousand Oaks (CA): Sage. Publications.
Sorocco, K. H. & Lauderdale, S. (Eds.) (2011). Cognitive behavior therapy with older adults: Innovations across
care settings. New York: Springer.
Frazer, D. W., Hinrichsen, G. A., & Jongsma, A. E. (Eds.) (2011). The older adult psychotherapy treatment
planner. New York: Wiley.
Gallagher-Thompson, D., Steffen, A. M., & Thompson, L. W. (Eds.) (2010). Handbook of behavioral and cognitive
therapies with older adults. New York: Springer.
Laidlaw, K. & Knight, B. (Eds.) (2008). Handbook of emotional disorders in later life: Assessment and treatment.
New York: Oxford University Press.
Miller, M. D. (2009). Clinician's guide to interpersonal psychotherapy in late life: Helping cognitively impaired or
depressed elders and their caregivers. New York: Oxford University Press.
Knight, B. G. (2004). Psychotherapy with older adults (3rd ed.). New York: Sage

Mapa XIV - 4ºClinSaud/PsicoGer - Intervenção Psicoterapêutica em Adultos Idosos
10.4.1.1. Unidade curricular:
4ºClinSaud/PsicoGer - Intervenção Psicoterapêutica em Adultos Idosos
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Margarida Maria Baptista Mendes Pedroso de Lima
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Carla Crespo
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A intervenção na idade avançada, devido à confluência de vários factores, necessita de ser uma abordagem
complexa e eclética. Nesta disciplina analisam-se estes factores com o objectivo de capacitar o aluno para a
compreensão das diferentes
Resultados de aprendizagem
Adquirir conhecimentos básicos sobre as temáticas que surgem mais frequentemente na intervenção
terapêutica com pessoas idosas, bem como, as perturbações mentais predominantes e possibilidades de
intervenção.
Compreender as conexões históricas e influências teóricas e sociais que formatam o pensamento corrente e a
investigação na área.
Saber aplicar as orientações teóricas principais a estudos de caso e experiências clínicas.
Desenvolver as atitudes e competências básicas para estabelecer uma relação de ajuda.
Adquirir capacidade para desenvolver programas de intervenção na velhice nas principais áreas de atuação do
psicólogo.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Aging is a privilege and a social acquisition – it is also a challenge with an impact on all aspects of our society.
This unit explores the impact on the psychotherapeutic approaches.
Learning Outcomes
Acquisition of basic knowledge about mental disorders in advanced adulthood and perspectives of intervention.
1) To understand some of the topics likely to appear frequently in therapeutic intervention with the elderly.
2) To understand loss and grief in the life cycle and understand its specificities in the 3rd age.
3) To know the comprehensive models (the etiology, manifestations, and maintenance factors) of loss, grief and
associated symptoms.
4) To allow an approach to the reality of clinical intervention by knowing and applying some cognitive-behavioral
assessment and intervention techniques to loss and mourning during the 3rd age.
5) To know the different contexts of intervention at this level.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Intervenção terapêutica com pessoas idosas: panorama geral
2. Âmbitos e contextos de intervenção com pessoas idosas
3. Principais perturbações mentais na idade adulta avançada.
4. O modelo do ciclo de vida
5. Programas e planos de intervenção com pessoas idosas/ projectos de psicogerontologia – desenvolvimento
e avaliação.
6. Prática psicológica com pessoas idosas:
6.1.1. CALTAP: Contextual Adult Lifespan Theory for Adapting Psychotherapy
- Influências da coorte, cultura, contexto e maturação
- Desafios específicos relacionados com a idade
6.1.2. As orientações da APA (2004): atitudes, conhecimento genérico sobre desenvolvimento do adulto,
envelhecimento e velhice, avaliação, intervenção, consulta e outros serviços de apoio e educação contínua
referente à prática com adultos mais velhos.
7. Pikes Peak model : atitude, conhecimento, e competências para a prática na área da psicogerontologia e os
aspectos centrais recomendados na formação de molde a desenvolver essas competências.
10.4.1.5. Syllabus:
1. Therapeutic intervention with older people: overview
2. Scopes and contexts of intervention with the elderly
3. Major mental disorders in advanced adulthood.
4. The model of the life cycle
5. Programs and action plans with older people / projects Psychogerontology- development and evaluation.
6. Psychological practice with older people:
6.1.1. CALTAP: Contextual Adult Lifespan Theory for Adapting Psychotherapy
- Influences of culture, context and maturation
- Specific challenges related to age
6.1.2. The APA guidelines (2004): attitudes, general knowledge about adult development, aging and old age,
assessment, intervention, consultation and other support services and continuing education related to the
practice with older adults.
7. Pikes Peak model: attitude, knowledge, and skills to practice in the area of Psychogerontology and central
aspects of training recommended in order to develop these skills
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10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tendo em conta que o objectivo principal desta uc é oferecer uma perspectiva global sobre as atitudes e
variáveis a ter em consideração na intervenção na idade avançada os conteúdos programáticos surgem
encadeados numa sequência coerente com os objectivos traçados.
Assim, num primeiro momento (ponto1, 2 e 3) procura-se dar uma perspectiva geral sobre o domínio, a sua
importância e implicações, chamando a atenção para a articulação entre investigação, conceptualização
teórica e protocolos terapêuticos. Em, seguida, passa-se a focar as especificidades do modelo CALTAP e as
orientações da APA a este propósito. Por último, através do Pikes Peak Model dá-se a conhecer as atitudes,
conhecimentos e competências do psicólogo e como as desenvolver.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering that the main objective of this unit is to provide a global perspective on the attitudes and variables
to consider for intervention in advanced age, the contents are presented in a sequence that is consistent with
the goals defined. Therefore, at first (item 1, 2 and 3) it is aimed to give an overview of the scientific area, its
importance and implications, drawing attention to the linkages between research, theoretical conceptualization
and treatment protocols. Afterwards, we focus on the specific model CALTAP and APA guidelines in this regard.
Finally, through the Pikes Peak Model we analyze the attitudes, knowledge and skills of the psychologist and
how to develop them.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositiva e experiencial.
Métodos de avaliação:
A classificação final na uc é obtida através de exame final ou avaliação periódica composta por :
- Prova de Tipo B: Trabalho de grupo, de pesquisa e aplicação de conhecimentos, através de Ficha Guia com
base num caso clínico
- Prova de tipo A: Exame final:
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and experiences.
Assessment Methods:
The final grade in the unit is obtained from final exam or periodic assessment, consisting of:
- Type B exam: Group work, research and knowledge application through a Worksheet based on a clinical case
- Type A exam: Final exam
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia expositiva adequa-se à apresentação teórica dos diferentes Modelos enquanto a ativa e
experiencial à aprendizagem de competências atitudinais e de relação
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lectures are more appropriate for the presentation of different theoretical models, whereas the active and
experiential methods promote the learning of attitudinal and relationship skills
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Frazer, D. W., Hinrichsen, G. A., & Jongsma, A. E. (Eds.) (2011). The older adult psychotherapy treatment
planner. NY: Wiley.
Gallagher-Thompson, D., Steffen, A. M., & Thompson, L. W. (Eds.) (2010). Handbook of behavioral and cognitive
therapies with older adults. NY: Springer.
Golden, L. (2008). Case studies in counselling older adults. Upple Saddle River, NJ: Merrill/Prentice-Hall.
Laidlaw, K. & Knight, B. (Eds.) (2008). Handbook of emotional disorders in later life: Assessment and treatment.
NY: Oxford University Press.
Miller, M. D. (2009). Clinician's guide to interpersonal psychotherapy in late life: Helping cognitively impaired or
depressed elders and their caregivers. NY: Oxford University Press.
Sorocco, K. H. & Lauderdale, S. (Eds.) (2011). Cognitive behavior therapy with older adults: Innovations across
care settings. NY: Springer.
Zarit, S. H. & Zarit, J. M. (2011). Mental disorders in older adults: Fundamentals of assessment and treatment .
NY: Sage
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Mapa XIV - 4ºClinSaud/PSicoGer-Envelhecimento Ativo
10.4.1.1. Unidade curricular:
4ºClinSaud/PSicoGer-Envelhecimento Ativo
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Margarida Pedroso de Lima
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Teresa Sousa Machado
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Reflectir sobre a pertinência actual do estudo do envelhecimento activo.
– Reconhecer a complexidade e transdisciplinariedade do estudo do envelhecimento activo.
– Compreender as tendências de investigação no domínio.
– Desenvolver uma reflexão crítica sobre os mitos relacionados com o envelhecimento.
- Compreender e adquirir as aptidões comunicacionais básicas para fazer intervenção nesta área
– Adquirir uma visão do desenvolvimento coextensiva à duração da vida.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives:
– To think reflexively about the importance of the study of active ageing.
– To recognize the complexity and transdisciplinarity of studying active ageing.
– To understand the research trends in this area.
– To develop a critical view about myths related to the ageing process.
- To understand the basic communication skills for intervention in this area
– To develop a perspective of human development that takes in consideration the average life span.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Enquadramento conceptual:
1.1. Definição e caracterização do conceito de envelhecimento ativo.
1.2. Análise comparativa com os conceitos de:: Qualidade de vida; Bem estar ; Envelhecimento bem-sucedido
2. Como remover as barreiras ao envelhecimento ativo
2.1. Mitos, preconceitos, formas implícitas e explícitas de discriminação.
2.2. Arquitetura e qualidade de vida.
2.3. Identidade e personalidade na idade adulta:
2.4. O conceito de sabedoria, transcendência e de moralidade no adulto: implicações para a intervenção.
3. Desenvolvimento pessoal
3.1. Introdução ao conceito de desenvolvimento pessoal e de intervenção, optimização e ativação das
potencialidades
4. Intervenções psicossociais em populações idosas
4.1. Bem-estar e avaliação de necessidades psicossociais
4.2. Intervenção psicossocial com pessoas idosas e com as pessoas que as rodeiam
4.3. Programas de intervenção

10.4.1.5. Syllabus:
1. Conceptual framework:
1.1. Definition and characterization of the concept of active aging.
1.2. Comparative analysis of the concepts of Quality of Life :; Well-being; Successful Aging
2. Removing barriers to active aging
2.1. Myths, prejudices, implicit and explicit forms of discrimination.
2.2. Architecture and quality of life.
2.3. Identity and personality in adulthood:
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2.4. The concept of wisdom, and transcendence and morality in adults: implications for intervention.
3. Personal development
3.1. Introduction to the concept of personal development and intervention, potentialities' optimization and
activation
4. Psychosocial interventions in the elderly population
4.1. Well-being and psychosocial needs assessment
4.2. Psychosocial intervention with older people and people around them
4.3. Intervention programs
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os pontos 1 e 2 do programa visam cobrir os objectivos referentes à compreensão conceptual dos conceitos
enquanto os pontos 3 e 4 a sua aplicação.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Items 1 and 2 of the program aim to cover objectives related to the conceptual understanding of the concepts,
while points 3 and 4 are directed to its application.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo e trabalhos de grupos nas aulas.
Avaliação: trabalhos em grupo (50%) + teste escrito individual (50%). Está também prevista avaliação através
de exame final
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and Group work in classroom.
Evaluation: group work (50%) + individual written test (50). Evaluation can also be done in a final written exam.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Com o método expositivo procura-se transmitir conhecimentos de base essenciais à compreensão do conceito
de envelhecimento ativo. Os temas de trabalho incidem sobre temáticas relevantes para a intervenção no
domínio.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures’ purpose is to impart knowledge foundations necessary for the comprehension of active aging. The
subjects of the essays concern relevant issues concerning intervention in this domain.
10.4.1.9. Bibliografia principal:

Mapa XIV - 4º OP- Intervenção Psicológica na Criança Maltratada
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º OP- Intervenção Psicológica na Criança Maltratada
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luísa Isabel Gomes Freire Nobre Lima
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
--10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o aluno fique apto a:
- Identificar os diferentes tipos de maus tratos perpetrados a crianças e reconhecer a especificidade inerente a
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cada um deles
- Desenvolver competências de avaliação e diagnóstico de situações de maus tratos
- Conhecer estratégias e programas de prevenção e intervenção com vítimas de maus tratos na infância
- Propor e desenvolver estratégias e programas de intervenção com vítimas de maus tratos na infância
- conceptualizar intervenções específicas nas dinâmicas das Instituições que recebem crianças vítimas de
maus tratos, no sentido de as tornar mais protectoras e mais terapêuticas
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end the student should be able to:
- Identify the different Types of child maltreatment and recognize their specificity
- Develop skills on assessment and diagnosis of child maltreatment situations
- Know prevention and intervention programs designed for victims of child maltreatment
- Design strategies and programs to work with victims of child maltreatment
- Conceptualize specific interventions in the dynamics of Placement Institutions, in order to make them more
protective and therapeutic
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. O conceito de criança maltratada
2. Perspectivas ecológica e desenvolvimental da criança maltratada
3. A transgeracionalidade dos maus tratos
4. A tipologia dos maus tratos: Maus tratos físicos e psicológicos; Negligência; Abuso sexual; Exposição à
violência doméstica; Síndrome de Munchausen por procuração
5. Características e impacto desenvolvimental de cada um dos tipos de maus tratos;
6. A avaliação psicológica da negligência e dos maus tratos físicos/psicológicos à criança: formas e
instrumentos
7. Programas de prevenção e intervenção junto da criança e da família
8. O papel da escola e dos professores na detecção das situações de maus tratos
9. Métodos e técnicas de intervenção direta com a criança maltratada
10. A institucionalização de crianças maltratadas
10.4.1.5. Syllabus:
The concept of maltreated children
- Ecological and developmental perspective of the abused child
- Types of child maltreatment: physical and psychological maltreatment; neglect; sexual abuse; exposure to
domestic violence, Munchausen syndrome by proxy
- Characteristics and developmental impact of each type of child maltreatment
- Assessment of neglect and physical and psychological maltreatment: instruments and techniques
- Prevention and Intervention programs for the child and family
- The role of schools and teachers in the detection of child maltreatment situations
- Methods and techniques of intervention with abused children: life story work (Richard Rose) and play therapy
- Institutional care of abused children: a) Children and Youth at risk Protection Law; b) What does it mean “best
interest of the child”? c) developmental impact of institutional care, d) therapeutic care; e) selection and training
of educators working in institutions

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos seleccionados procuram dotar os alunos de conhecimento científico actualizado e práticas
baseadas na evidência que sustente a identificação, avaliação e intervenção junto de crianças vítimas de maus
tratos.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents selected were chosen in order to give students updated scientific knowledge and evidence based
interventions to sustain the identification, assessment, and intervention with abused children
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
à prossecução dos objectivos definidos para a unidade curricular.
Metodologias expositivas
Visionamento e discussão de documentos filmados
Apresentação e discussão de casos.
Trabalhos de grupo
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Avaliação:
Realização de trabalhos práticos – 50%
Exame teórico
Exame final
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expository methods
Viewing and debate of filmed documents
Presentation and discussion of cases
Group work
Evaluation:
Practical work – 50%
Exam –
Final exam
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As práticas pensadas para a disciplina procuram conduzir o aluno a uma reflexão crítica das temáticas
abordadas e a um pensamento prático muito orientado para a acção.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are thought to conduct the student towards a critical reflection about the contents
of the themes and a practical approach oriented to intervention.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Goldstein, J.; Solnit, A.; Goldstein, S. & Freud, A. (1996). The best interests of the child. The least detrimental
alternative. NY: Free Press
White, J.; Koss, M. & Kazdin, A. (2011). Violence against women and children. Mapping the terrain. (vol.1).
Washington, DC: APA
Wolfe, D. (1999). Child Abuse Implications for child development and psychopatology. Thousand Oaks: Sage
Publications
Myers, J. (2002). The APSAC handbook on child maltreatment.Thousand oaks: Sage
Iwaniec, D. (2006). The emotionally abused and neglected child. West Sussex: Wiley and Sons
Lutzer, J. (1998). Handbook of child abuse research and treatment. NY: Plenum Press
Browne, K.; Hanks, H.; Stratton, P. & Hamilton, C. (2002). Early Prediction and Prevention of Child Abuse. A
Handbook. West Sussex: Wiley and Sons
Nobre Lima, L. (2009). Estórias e Projectos de Vida de Adolescentes Institucionalizados. Dissertação de
doutoramento não publicada, Universidade de Coimbra, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

Mapa XIV - 4º OP - Diagnóstico Operatório e Aprendizagens Escolares
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º OP - Diagnóstico Operatório e Aprendizagens Escolares
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luisa Maria de Almeida Morgado
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
--10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivo da Unidade Curricular:
Avaliação cognitiva de tipo estrutural e funcional de crianças e adolescentes com e sem necessidades
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educativas especiais (4 aos 12 anos) com base na aplicação de provas operatórias. Análise da relação entre os
resultados obtidos nestas e as classificações escolares dos sujeitos avaliados.
Competências:
Pretende-se que os alunos adquiram competências para poderem utilizar correctamente diversas provas
piagetianas tendo em vista elaborar um diagnóstico operatório o qual lhes permitirá conhecer as
características do raciocínio lógico-matemático dos sujeitos avaliados e assim poder intervir, caso venham a
desempenhar funções de Psicólogo numa Escola, na análise efectuada ao desempenho escolar dos mesmos.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives of the unit:
Functional cognitive assessment of children and adolescents, with and without special educational needs (4 –
12 years old), based on the application of operative examinations. Analysis of the relationship between these
results and the school grades of the individuals evaluated
Learning Outcomes
It is intended that students acquire skills so as to properly use various Piagetian tests, in order to develop an
operative diagnosis which will allow them to know the characteristics of logical-mathematical thinking of the
individuals evaluated. Thus students will become able to intervene, if they work as a school Psychologist, after
the analysis of the individuals’ school performance.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Diagnóstico operatório: contexto teórico e metodológico
1.1. A teoria construtivista de Jean Piaget
1.2. O desenvolvimento da inteligência e as provas operatórias
1.3. Evolução e características do método clínico proposto por Jean Piaget.
2. Provas operatórias: materiais, instruções, selecção de provas e critérios de escolha da sua aplicação.
3. Avaliação das condutas cognitivas em crianças e adolescentes : análise de resultados em termos
estruturais e funcionais.
5. Do diagnóstico cognitivo de tipo macro e microgenético à intervenção em contexto escolar.
6. Avaliação de condutas cognitivas em sujeitos com necessidades educativas especiais .
4. Relatórios de avaliação e transmissão dos resultados: princípios e normas.
10.4.1.5. Syllabus:
1. Operatory diagnosis: theoretical and methodological framework.
1.1. The constructivist theory of Jean Piaget.
1.2. The development of intelligence and operatory examinations.
1.3. Evolution and characteristics of the clinical method proposed by Jean Piaget.
2. Operatory examinations: materials, instructions and interpretation of results.
3. Assessment of cognitive behavior: selection of tests and criteria for sequential application.
4. Cognitive functional and microgenetic diagnosis of intervention in school context.
5. Assessment of intellectual operations of students with special educational needs.
6. Assessment and transmission of results, principles and norms.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo objectivo desta unidade curricular a utilização pelos alunos das provas operatórias tendo em vista a
realização de um diagnóstico, os conteúdos programáticos estão direccionados para o conhecimento teórico e
prático e para a aplicação de diferentes provas piagetianas a crianças e adolescentes com ou sem
necessidades educativas especiais.
Tem-se igualmente em vista que o aluno no final da u.c. seja capaz de compreender a relação próxima entre as
classificações escolares apresentados pelos sujeitos em disciplinas com exigências ao nível do raciocínio
lógico e os resultados alcançados nas provas operatórias.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Since the aim of this curricular unit is to foster students’ use of operational tests in order to achieve a diagnosis,
the program contents are directed to the theoretical and practical knowledge and the application of different
Piagetian tests to children and adolescents with or without special educational needs.
It is also intended that at the end of the unit students be able to understand the close relationship between the
school grades in subjects with demands in terms of logical reasoning and the results achieved in operational
tests.
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10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de Ensino
Método Expositivo
1. Passagem pela docente, na presença dos alunos (em sala de um só sentido), de várias provas operatórias a
crianças e adolescentes.
2. Apresentação e análise de protocolos de diversas provas operatórias pelos alunos
Método de Avaliação
1. Apresentação em sala de aula de um trabalho de grupo a definir entre os alunos e a docente (40% da nota
final);
2- Apresentação de um trabalho final individual em que o aluno é obrigado a efectuar um Relatório de Avaliação
com base na passagem de pelo menos 3 provas operatórias a uma criança ou adolescente (60% da nota final).
OU
Exame final
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies
Lectures
• Discussion of operative tests applied to children
• Presentation and analysis of different protocols by students
Assessment
1. Classroom presentation of a group assignment to be defined in class (40% of final grade);
2. Presentation of a final assignment in which students perform at least 3 operative assessment of a child and
the respective Assessment Report (60%).
OR
Final Exam
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Sendo objectivo da unidade curricular a aprendizagem por parte dos alunos da realização de um diagnóstico
tendo por base a passagem de provas piagetianas a metodologia centra-se inicialmente no conhecimento dos
fundamentos teóricos destas mesmas provas (método expositivo). Em seguida os alunos observam avaliações
realizadas pelo docente, realizando posteriormente os respectivos protocolos que serão discutidos e
analisados em conjunto em sala de aula. Os próprios alunos são incentivados a passarem eles próprios provas
operatórias e apresentarem os protocolos para validação dos resultados. A u.c. é eminentemente prática e
interactiva tendo um limite máximo de 20 alunos.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As the aim of this curricular unit is to foster students’ learning of how to perform a diagnosis through the
application of Piagetian tests, the methodology initially focuses on the knowledge of the theoretical foundations
of these same tests (lectures). Then students observe the teacher assessments, making afterwards the
respective protocols which will be discussed and analyzed together in the classroom. The students themselves
are encouraged to make their own operational tests and submit the protocols to validate the results. The unit is
eminently practical and interactive with a maximum of 20 students.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Dolle,J-M.;Bellano,D.(1989).Ces enfants qui n’apprennent pas.Diagnostic et remédiations.Paris:Editions du
Centurion.
Tryphon,A.;Vonéche,J.(Eds.)(2001)Working with Piaget:Essays in honour of Barbel Inhelder.Hove:Psychology
Press.
Vinh-Bang (1988).Textes Choisis.Nice:Z’Editions.

Mapa XIV - 4º OP - Psicologia Positiva e bem-estar
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º OP - Psicologia Positiva e bem-estar
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10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Paula Barbas de Albuquerque Paixão
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
--10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta uc pretende efectuar uma reflexão sobre o conhecimento conceptual e prático de uma área vocacionada
para o desenvolvimento e optimização do funcionamento humano. São abordados os temas relacionados com a
facilitação do funcionamento pessoal e interpessoal ao longo da vida, enfatizando as múltiplas facetas do
comportamento humano, desde os aspectos emocionais, sociais, vocacionais, educacionais, da saúde,
desenvolvimentais e organizacionais. Cruzam-se as influências dos paradigmas do aconselhamento
psicológico, da psicologia do desenvolvimento, e da psicologia humanista, e de todas as áreas fundamentais
que os precedem
Deste modo, tem como grandes objectivos:
- Compreender o novo paradigma epistemológico da Psicologia Positiva.
- Conhecer as raízes históricas da abordagem positiva em Psicologia e os seus desenvolvimentos.
- Articular os conceitos de doença e de saúde (mental), e de bem-estar.
- Dominar as aplicações da psicologia positiva nas áreas educacional, da saúde e social.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit promotes a reflection about the conceptual and practical knowledge necessary to
understand optimal human functioning. There is a focus on issues related to the lifelong personal and
interpersonal development, highlighting the many facets of human behavior (from the emotional, social
vocational, educational, health and organizational points of view), as well as the main paradigms that preceded it
in the counseling domain.
This curricular unit has the main following pedagogical goals:
- To understand the new epistemological paradigm of Positive Psychology.
- To know and understand the historical roots of the positive approach in Psychology and its developments.
- To articulate the concepts of mental health/illness and of well-being.
- To master the applications of positive psychology in the educational, social and health dimensions.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Psicologia Positiva (e do Bem-Estar): descrição sumária.
2. Raízes históricas
2.1 Psicológicas (a escola humanista)
2.2 Filosóficas (da Grécia antiga à modernidade)
3. Psicologia Positiva e Bem-Estar: descrição pormenorizada.
3.1 Estudo das emoções positivas
3.2 Estudo dos traços individuais positivos
3.3 Estudo das instituições positivas
4. Estado actual da Psicologia Positiva e perspectivas de futuro
5. A multidimensionalidade na pesquisa e intervenção da Psicologia Positiva
6. Psicologia Positiva e Bem-Estar: relações e interacções na perspectiva da felicidade.
7. Perspectivas evolucionistas e neuropsicológicas da Felicidade
8. Aconselhamento e Psicoterapia Positiva
9. Saúde Positiva
10. Infância Positiva
11. Envelhecimento Positivo
12. Instituições e Organizações Positivas
13. Avaliação psicológica positiva
14. Metodologias de investigação em psicologia positiva
15.Psicologia positiva em prática: do quotidiano à intervenção especializada
10.4.1.5. Syllabus:
1. Introduction to Positive Psychology (and Well Being): a brief overview.
2. Historical roots
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2.1 Psychological roots (the humanistic school)
2.2 Philosophical roots (from ancient Greece to the present)
3. Positive Psychology and Well Being: characterization.
3.1 The study of positive emotions
3.2 The study of positive traits
3.3 The study of positive institutions
4. Positive Psychology: Current state and future perspectives
5. Multidimensionality in research and intervention
6. Positive Psychology and Well Being: relations and interactions in the understanding of happiness.
7. Evolutionary and neuropsychological perspectives of happiness
8. Positive counselling and psychotherapy
9. Positive health
10. Positive childhood
11. Positive aging
12. Positive organizations and institutions
13. Positive psychological assessment
14. Research methods in Positive Psychology
15. Positive Psychology: from every day to specialized intervention
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos foram claramente seleccionados em função dos objectivos estipulados para esta
unidade curricular e com os resultados de aprendizagem deles decorrentes. Deste modo, os tópicos
seleccionados confrontam os estudantes com as raízes históricas que estiveram na base da emergência da
Psicologia Positiva enquanto área científica, bem como com os três pilares desta disciplina nas suas relações
com a promoção do bem-estar: emoções positivas, traços positivos e instituições positivas. Finalmente, são
abordadas questões relativas à multidimensionalidade que subjaz à construção desta disciplina científica, quer
do ponto de vista do nível dos argumentos utilizados (evolucionistas, neuropsicofisiológicos, comportamentais,
psicométricos, clínicos e axiológicos), quer das metodologias de investigação usadas.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents were clearly selected according to the goals to be achieved in this curricular unit as well as to
their learning outcomes. Thus, the topics selected allow students to deepen their knowledge with the historical
roots which constitute the foundation of Positive Psychology as a scientific discipline. They also enable
students to fully understand the three cornerstones of Positive Psychology in its relation with the promotion of
well-being: positive emotions, positive traits, and positive institutions. Finally, students get in contact with texts
and situations allowing them to grasp the multidimensionality underlying the construction of this scientific
discipline, either regarding the level of the “arguments” used (evolutionary, neurophysiological, psychometric,
clinical and axiological), or with respect to the research methods that can be found in illustrative studies.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Dinâmica de ensino-aprendizagem teórico-prática, assentando na utilização de métodos expositivos, seguidos
de reflexões dos alunos sobre os tópicos abordados, a partir da análise e discussão de textos e de situações
práticas.
O estudante deve escolher uma das seguintes modalidades de avaliação, seguindo as regras de avaliação em
vigor na FPCE:
- Avaliação periódica, com apresentação e entrega de um trabalho temático (ensaio), cuja realização envolve a
apreciação acerca da sua adequação aos resultados de aprendizagem pretendidos, em 3 momentos
temporais: 1 mês após o início das aulas (5 valores), meio do semestre (13 valores), final do semestre (2
valores);
- Avaliação final, a partir da realização de um exame com consulta cobrindo a totalidade da matéria abordada.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Dynamic teaching methods with theory and practice, lectures , followed by students’ group reflection, supported
by learning material indicated or given by the teacher. Analysis and discussion of texts and practical situations
are examples of other methods used.
The student must choose between one of the following evaluation procedures, following the evaluation rules
approved in FPCEUC:
-Periodic evaluation: Individual essay preceded by its oral presentation, focused on one of the themes
discussed during the classes; the elaboration of the essay will be appreciated in 3 moments: 1 month after the
beginning of classes (5 marks), in the middle of the semester (13 marks), and at the end of the semester (2
marks);
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- Final exam covering the totality of the themes discussed during the classes.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos de ensino mais expositivos permitem que os estudantes sejam confrontados com os tópicos
organizadores desta disciplina científica, permitindo-lhes identificar e reflectir sobre os fundamentos teóricopráticos do funcionamento humano optimal. A leitura comentada dos textos disponibilizados e das situações
discutidas possibilita a consolidação dos conhecimentos a adquirir, fornecendo as ferramentas essenciais
para os estudantes avançarem para a escrita de um ensaio pessoal em torno de uma das grandes áreas
ilustrativas do funcionamento humano positivo (e.g. infância positiva, saúde positiva), avançando com
propostas especializadas de intervenção e permitindo a leitura crítica de situações quotidianas em diversos
contextos de vida. O contacto com os trabalhos realizados pelos colegas faculta aos estudantes um
conhecimento alargado sobre os domínios e níveis possíveis de intervenção na óptica da Psicologia Positiva.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lectures allow students to be faced with the main topics in which this scientific discipline is founded and thus to
identify and reflect upon the theoretical and practical foundations of optimal human functioning. The guided
reading of selected texts and the discussion of the situations presented to the students allow them to
consolidate the knowledge to be acquired, and give them the necessary tools to proceed to the writing of an
essay around one of the main illustrative domains of positive human functioning (e.g. positive childhood, positive
health), through which they are required to propose specialized interventions and/or to critically analyse every
day situation in nuclear life contexts. The contact with the work projects developed by their colleagues gives
students a broader knowledge of the domains and levels of intervention that can be used within Positive
Psychology in order to promote optimal human functioning
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Gardner, H., Csikszentmihalyi, M, & Damon, W. (2002). Good Work: When Excellence and Ethics Meet. New
York: Basic Books.
Pearsall, P. (2003). The Beethoven factor: The new positive psychology of hardiness, happiness, healing and
hope. Charlottesville, VA: Hampton Roads.
Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification.
Washington, D.C.: APA Press and Oxford University Press.
Seligman, M. E. P. (1990). Learned optimism: How to change your mind and your life. New York: Pocket Books.
Snyder, C. R., & Lopez, S. J. (Eds.) (2002). Handbook of positive psychology. New York: Oxford University Press

Mapa XIV - 4º OP - Parentalidade e Desenvolvimento
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º OP - Parentalidade e Desenvolvimento
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Graciete Nunes Pinto Franco Borges
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
--10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Analisar a motivação e projecto para a parentalidade no contexto dos processos familiares intergeracionais de
transição para a adultez;
- Utilizar o conhecimento sobre os processos de desenvolvimento da identidade ao longo do ciclo vital para
analisar a função identitária da parentalidade, o desenvolvimento parental e as atitudes parentais;
- Dominar os principais conceitos relativos ao balanceamento vs conflito dos projectos de vida para explicar
diferentes trajectórias parentais; Compreender a interacção entre as atitudes parentais e o desenvolvimento
dos filhos, e explicar o seu impacto intergeracional nas atitudes de cuidar;
Conhecer as vantagens da parceria escola-família e saber como organizar e avaliar programas de
cooperação;Identificar os diferentes tipos de necessidades de suporte por parte da família e conceptualizar
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intervenções ecologicamente relevantes por parte da escola;
- Conhecer o estado actual e as principais questões da investigação sobre as temáticas abordadas.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Analyzing the parenthood project and the parenthood motivation, considering the intergenerational family
processes’ context during the transition to adulthood;
- Using the knowledge on identity developmental processes trough the life cycle, in order to analyze the
parenthood identity function, the parenthood development, and the parenting attitudes;
- Mastering main concepts related with life projects balance versus conflict, in order to explain different
parenthood trajectories;
-Understanding the interplay between parenting attitudes and children development, explaining their impact on
intergenerational caring attitudes;
-Knowing the advantages of school-family partnership, and how to organize and to evaluate partnership
programs;
-Identifying the different kinds of family support needs, and to be able of conceptualize school interventions
ecologically relevant and responsive;
- Knowing the state of the art and the main research questions about the discussed themes.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Desenvolvimento da identidade parental
- Abordagem intergeracional da transição para a adultez e das relações familiares
- A identidade da família e o projecto identitário de parentalidade
- A transição para a parentalidade e o desenvolvimento parental
2. Práticas parentais e desenvolvimento dos filhos
- Estilos educativos e disciplinares parentais
- Factores protectores e de risco do desenvolvimento dos filhos
3. Relações intergeracionais entre os filhos adultos e as gerações anteriores
- Suporte familiar no cuidado das novas gerações e conciliação trabalho-família
- Cuidado das gerações anteriores
4. Relacionamento escola-família
Abordagem ecológica do envolvimento da família na educação dos filhos
Preditores e consequências do envolvimento familiar na escola
O papel da escola no envolvimento familiar e tipos de envolvimento familiar na escola
Variáveis da cooperação entre a escola e a família e planeamento e avaliação de programas de coeducação
Tipos de suporte à família
10.4.1.5. Syllabus:
. Parental identity development
- Intergenerational approach of adulthood transition and family relationships
- Family identity and the identity project of parenthood
- Parenthood transition and parental development
2. Parental practices and children development
- Parental educational and disciplinary styles
- Protection and risk factors in children’s development
3. Intergenerational relationships between adult children and previous generation
- Family support for new generation caring and work-family conciliation
- Caring previous generation
4. School-family relationship
- Ecological approach of family involvement in children education
- Predictors and outcomes of family involvement in school
- School role in family involvement and family involvement types
- School-family partnership’s variables, and planning and evaluating coeducation programs
- Family support types
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
<sem resposta>
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
<no answer>
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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As aulas contemplam a exposição oral e a discussão participada das temáticas do programa, suportadas pela
projecção de material visual. A apresentação e discussão de dados de investigação recente e respectivas
implicações ao nível da intervenção serão privilegiadas
A avaliação e classificação final resultarão de uma das modalidades seguintes escolhida por cada estudante:
1) Avaliação periódica ou 2) Avaliação final/Exame.
1) – Avaliação Periódica: duas frequências, correspondendo a 75% da nota final – 15 valores (somatório das
duas frequências, valendo cada uma 7.5 valores) + Trabalho de investigação – participação em projectos de
investigação em curso (recolha de dados e/ou processamento de dados) com entrega de relatório escrito –
25% da nota final – 5 valores;
2) – Exame final
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes interchange oral exposition and participated discussion of the syllabus themes, supported by visual
projection material. It will be privileged the presentation and discussion of recent data research, followed by
discussion on intervention implications.
The evaluation and final mark will result from one of the assessment methods chosen by each student: 1)
Periodical assessment or 2) Final assessment/Exam.
1) - Periodical Assessment: Two midterm exams, corresponding to 75% out of the final mark - 15 points (total of
the two midterm tests, each weighing 7.5 points) + Research work – participation in current research projects
(data collection and/or data processing), with delivery of written report – 25% out of the final mark – 5 points;
2) - Final exam
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino (exposição oral e discussão participada) são coerentes com os objectivos
curriculares, pois permitem o aprofundamento das temáticas do programa e a discussão das suas implicações
teóricas e práticas, valorizando a compreensão dos conceitos e o seu papel heurístico na análise das múltiplas
variáveis da parentalidade ao longo do ciclo de vida. A discussão de dados da investigação recente no domínio
da parentalidade visa a familiarização com este tipo de recurso para a actualização do conhecimento,
permitindo a conceptualização fundamentada de intervenções desenvolvimentais junto dos pais e filhos.
A metodologia de avaliação visa certificar a realização dos objectivos de aprendizagem através da
demonstração da compreensão dos principais conceitos e da sua aplicabilidade a situações hipotéticas,
atendendo aos dados actualizados da investigação. A possibilidade dos estudantes participarem em projectos
de investigação em curso oferece a oportunidade de um contacto directo com algumas metodologias de
recolha e processamento de dados, fortalecendo a transferência do conhecimento.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies (oral exposition and participated discussion) are coherent with the curricular
objectives, since allow the deepening of syllabus themes and the discussion of their theoretical and practical
implications, valuing the concepts understanding and their heuristically role for analyzing the multiple
parenthood variables trough the life cycle. The discussion of recent data research on parenthood domain aims
the familiarization with this kind of resource to knowledge actualization, allowing for grounded conceptualization
of developmental interventions near the parents and children.
The evaluation methodology aims to certificate the objectives accomplishment trough the demonstration of
understanding the main concepts, and their applicability to hypothetical situations, considering actual data
research. The possibility of students’ participation in current research projects offers opportunity for a direct
contact with some data collection and processing methodologies, strengthening the knowledge transference.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Borkowski, J. G., Ramey, S. L., & Bristol-Power, M. (Eds) (2oo2). Parenting and the child’s world – Influences on
academic, intellectual, and social-emotional development. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Bornstein, M. H. (Ed.) (2002). Handbook of Parenting (Vol.3, Being and becoming a parent). Mahwah, NJ:
Erlbaum.
Conger, R. D., Lorenz, F. O., Wickrama, K. A. S. (Eds.) (2004). Continuity and change in family relations: Theory,
methods, and empirical findings. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Cruz, O. (2005). Parentalidade. Coimbra: Quarteto.
Damon, W. & Lerner, R. M. (Eds.) (2008). Child and adolescent development: An advanced course. Hoboken, NJ:
John Wiley & Sons.
Korabik, K., Lero, D. S., & Whitehead, D. L. (Eds.) (2008). Handbook of work-family integration. London: Elsevier.
Price, S. J., Price, C. A., & McKenry, P. C. (2010). Families & change – Coping with stressful events and
transitions. California: Sage.
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Mapa XIV - 4º OP - Terapias Cognitivo-Comportamentais na Doença Crónica
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º OP - Terapias Cognitivo-Comportamentais na Doença Crónica
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Cristina Canavarro
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivo geral: apresentar a aplicação do modelo de compreensão e intervenção cognitivo-comportamental
(CC) ao contexto da doença crónica (DC). Pretende-se que os alunos (1) compreendam o impacto de uma DC na
vida do indivíduo e a relevância das terap CC neste contexto; (2) desenvolvam competências de avaliação,
formulação e intervenção clínica nos casos de DC.
Competências a adquirir:
1. Aquisição de conh. sobre o impacto da DC (ind e familiar) e sobre o conceito de qualidade vida;
2. Aq. de conh. sobre as especificidades da aplicação dos modelos e estratégias CC às DC;
3. Promover a reflexão sobre o impacto da DC nos profissionais de saúde e sobre a importância da
comunicação com os doentes;
4. Des. competências de avaliação e formulação CC aplicadas às DC;
5. Aq. de conhecimentos e competências de intervenção relativos a diferentes protocolos de intervenção
aplicados a diferentes DC;
6. Des. competências de avaliação e intervenção nos casos de doença avançada e terminal
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Main purpose: to present the application of the cognitive-behavioral (CB) model to the chronic disease (CD)
context. It is intended that students (1) understand the impact of a CD in the people’s life and the relevance of CB
therapies in this context; (2) develop assessment, formulation and clinical intervention skills in patients with CD.
Skills to acquire:
1. Acquisition of knowledge about the impact of a CD and the concept of quality of life
2. Acquisition of knowledge on the specificities of the application of CB strategies to CD
3. Reflecting on the impact of CD in healthcare professionals and on the importance of an effective
communication with patients
4. To develop skills of CB assessment and intervention in the CD context
5. Acquiring knowledge of different intervention protocols applied to various diseases.
6. To develop assessment and intervention skills in cases of advanced disease and terminal illnesses
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Doença crónica e qualidade de vida
1.1. Doença crónica (DC): definição e epidemiologia
1.2. O impacto individual, conjugal e familiar da DC
1.3. A qualidade de vida (QdV) e a QdV relacionada com a saúde
2. Aplicação do modelo CC à doença crónica
2.1. Importância da abordagem CC nos casos de DC
2.2. Evidência empírica da eficácia terapêutica do modelo CC nos casos de DC
2.3. O processo de intervenção: Avaliação; Formulação; Estratégias de intervenção (comportamentais;
cognitivas; interv. em grupo; estratégias CC de 3ª geração)
3. A intervenção com o casal e a família
3.1.O impacto da DC na família
3.2.O papel da família e do casal na gestão da doença
4.Doença terminal e avançada: cuidados paliativos
4.1.Estratégias de intervenção com o doente e (4.2.) com a família
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5.Os profissionais de saúde
5.1.Sobrecarga dos profissionais
5.2.A comunicação com o doente e família
6.Aplicação do modelo CC à DC (e.g. Cancro; HIV/SIDA; Infertilidade; Dor crónica; Diabetes)
10.4.1.5. Syllabus:
1. Chronic disease and quality of life
1.1. Chronic disease (CD): definition and epidemiology
1.2. The individual, marital and familiar impact of a CD
1.3. Quality of life (QoL) and health-related QoL
2. Application of CB model to CD
2.1. The relevance of a CB approach for people with a CD
2.2. Empirical evidence of the effectiveness of the CB therapy in CD
2.3. The treatment process: Assessment; Formulation; Treatment strategies (behavioural; cognitive; group
interventions; third generation CB therapies)
3. Working with the family and couple
3.1. The impact of a CD in the family
3.2. The role of the family and couple on the disease management
4. Terminal and advanced disease: palliative care
4.1. Treatment strategies for the patient and (4.2.) the family
5. Health professionals
5.1. Health professional burnout
5.2. Communication with patients and families
6. CB model applications to CD (e.g. Cancer; HIV/SIDA; Infertility; Chronic pain; Diabetes)
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos serão apresentados de uma forma lógica e sequencial para que os alunos
desenvolvam competências que lhes permitam alcançar o objetivo principal da uc: demonstrar a aplicabilidade
e utilidade das terapias CC nos casos de DC. Para além do des. de compet teóricas, relacionadas com
conteúdos específicos, espera-se que os alunos desenvolvam competências práticas (avaliação, formulação,
intervenção), transversais a todos os pontos do programa.
O primeiro conjunto de competências está relacionado com o ponto 1 do programa. O segundo, é alcançado
através do ponto 2. É dada particular atenção à demonstração da eficácia terapêutica dos protocolos de
intervenção.
Pretende-se ainda que os alunos reflitam sobre tópicos particularmente relevantes no contexto da DC,
relacionados com a família, os profissionais de saúde e os cuidados paliativos.
A aquisição de conhecimentos sobre diferentes protocolos de intervenção, é alcançada através do último ponto
do programa.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus will be presented in a logical and sequential manner so that students develop the necessary skills
to achieve the main objective of this curricular unit: to demonstrate the applicability and usefulness of CB
therapy in patients with CD. In addition to the development of theoretical skills related to specific programmatic
contents, it is expected that students develop practical skills (assessment, formulation and intervention),
transversal to all topics of the program.
The first set of skills is related to the first item of the program. The second is achieved by the second issue.
Particular attention is given to the demonstration of the effectiveness of therapeutic intervention protocols.
It is also intended that students reflect on topics particularly relevant in the context of the DC, related to family,
health professionals and palliative care.
The acquisition of knowledge about different intervention protocols is achieved through the last item of the
program.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método expositivo, será utilizado para expor os conteúdos teóricos, acompanhado de interação com os
alunos.
A apresentação de exemplos clínicos acompanhará a exposição da maioria dos conteúdos. Com o objetivo de
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demonstrar a articulação entre a prática clínica e a investigação serão convidados alguns profissionais de
saúde mental que trabalham com doentes crónicos e realizam trabalho de investigação nesta área, seguindose um debate guiado. Sempre que apropriado, serão também apresentados resultados de trabalhos de
investigação desenvolvidos pela equipa da docente responsável da uc, na área da Psicologia da Saúde/Doença.
Serão ainda visionados filmes ilustrativos de situações clínicas.
Métodos de avaliação:
O aluno pode optar por Exame final OU Avaliação Contínua, realizada através de três provas distintas:
1) Teste individual, em sala de aula (7.5v)
2) Trabalho individual, fora da sala de aula, (5 v)
3) Trabalho de Grupo relativo a uma aplicação prática (7.5v)
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures will be used to present the theoretical contents, accompanied by students’ interaction.
Clinical examples are presented in parallel with most of the contents. In order to demonstrate the link between
clinical practice and research, some mental health professionals who work with chronic patients and conduct
research in this area will be invited, followed by a guided debate. Whenever appropriate, results of the research
conducted by the team of this curricular unit’s responsible academic staff member, in Psychology of health /
disease, are presented.
Some films, illustrative of clinical situations, are presented.
Evaluation:
The student can choose between a Final Exam OR Continuous Evaluation, by doing 3 different evaluations:
1) Individual test, in classroom (7.5);
2) Individual assignment, outside the classroom (5)
3) Group assignment, concerning a practical application (7.5)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Para alcançar os diferentes objetivos e competências propostas nesta unidade curricular, são utilizadas
diversas metodologias de ensino.
O método expositivo é transversal a todos os objetivos, na medida em que permite apresentar os conteúdos
programáticos de forma clara, detalhada e sucinta. A interlocução constante com os alunos permite promover
a reflexão sobre os conteúdos ministrados e desafiar o espírito crítico dos alunos.
A apresentação de exemplos e casos clínicos permite a consolidação dos conteúdos expostos e a aquisição de
competências práticas referentes à avaliação, formulação e intervenção em diferentes situações clínicas.
O visionamento de breves filmes (5-10 minutos) permite complementar a exposição dos conteúdos, enfatizando
determinados aspetos que se pretendem realçar.
O relato de profissionais e investigadores convidados e o debate guiado que se gera posteriormente permitem
enfatizar a ligação existente entre a prática clínica e a investigação, a necessidade de se testar empiricamente
a eficácia dos protocolos de intervenção utilizados, possibilitando ainda aos alunos consolidarem competências
práticas que se pretendem desenvolver no âmbito desta uc.
Os diferentes métodos de avaliação contribuem também para o desenvolvimento de competências e para a
concretização dos objetivos da unidade curricular. Por exemplo, o trabalho de grupo, que consiste na análise de
um caso clínico, possibilita aos alunos a reflexão sobre e a integração dos conteúdos e a sua aplicação a um
contexto prático. Deste modo, concorre para a promoção de competências de intervenção clínica, bem como
para a concretização dos objetivos propostos.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
To achieve the different proposed objectives and skills of this unit, various teaching methods are used.
Lectures are transversal to all objectives, as they allow the syllabus presentation in a clear, detailed and
concise manner. The constant interchange with students allows promoting the reflection on the contents, while
challenging students' critical thinking.
The presentation of examples and clinical case allows the consolidation of the contents presented and the
acquisition of practical skills for the assessment, formulation and intervention in different clinical situations.
The viewing of short films (5-10 minutes) complements the contents’ presentation, emphasizing certain aspects
that must be highlighted.
Invited researchers and professionals and the guided debate that follows their presentations emphasizes the
link between clinical practice and research, the need to empirically test the effectiveness of intervention
protocols, also allowing students to consolidate practical skills that are intended to be developed in this unit.
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The different assessment methods also contribute to the skills development and for achieving the objectives of
the unit. For example, the group assignment, which consists in the analysis of a clinical case, enables students
to reflect on and to integrate the contents and its applications to a practical context. It also contributes to the
promotion of clinical skills, as well as to achieve the objectives of this unit.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Moorey, S. & Greer, S. (2012). Oxford Guide to CBT for People with Cancer. Oxford: Oxford University Press.
Nikcevic, A., Kuczmierczyk, A., & Bruch, M. (Eds.).(2006). Formul and treatment in clinical health psychology.
Hove: Routledge.
Sage, N., Sowden, M., Chorlton, E., & Edeleanu, A. (2008). CBT for chronic illness and palliative care: A workbook
and toolkit. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
Salmon, P. (2000). Psychology of medicine and surgery: A guide for psychologists, counselors, nurses and
doctors. Chichester:John Wiley & Sons Ltd.
Safren, S., Gonzalez, J., Soroudi, N. (2008). Coping with Chronic Illness: A CB therapy approach for adherence
and depression. New York: Oxford University Press.
Taylor, R.(2006). Cognitive Behavioral Therapy for Chronic Illness and Disability. New York: Springer.
White,C. A. (2001). Cognitive-behaviour therapy for chronic medical problems: A guide to assessment and
treatment in practice. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

Mapa XIV - 4º OP- Int Cognitivo-Comportamentais em Contextos Especificos na Infância e Adolescência
10.4.1.1. Unidade curricular:
4º OP- Int Cognitivo-Comportamentais em Contextos Especificos na Infância e Adolescência
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
4º OP - Maria do Céu Teixeira Salvador
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
--10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
----10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Familiarizar os alunos com os modelos conceptuais cognitivo-comportamentais mais relevantes para a prática
clínica
2. Abordar as perturbações mais prevalentes na infância e adolescência e os contextos em que mais
frequentemente se podem manifestar
3. Abordar as intervenções CC mais utilizadas e eficazes para abordar as perturbações específicas em
contextos específicos (e.g., problemas de saúde, contexto escolar, divórcio)
Resultados de aprendizagem
- Aquisição de conhecimentos básicos acerca dos modelos conceptuais e de intervenção cognitivocomportamentais
- Aquisição de conhecimentos específicos de algumas das perturbações mais prevalentes na infância e
adolescência
- Aquisição de conhecimentos sobre a aplicação dos modelos e estratégias de intervenção cognitivocomportamentais no âmbito de diversos contextos
- Desenvolvimento da capacidade de conceptualizar casos simples, e de elaborar e levar a cabo intervenções
específicas em contextos específicos
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To familiarize students with the most relevant cognitive behavioural conceptual models to clinical practice
2. To approach the most prevalent childhood and adolescent disorders and the most frequent contexts in which
they can appear
3. To approach the most used and efficacious cognitive-behavioural strategies to intervene in specific disorders
in specific contexts
Learning Outcomes
- To acquire basic knowledge about cognitive-behavioural conceptual models and interventions
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=172bd520-7775-ea17-cfca-4f26de552ab7&formId=f3332336-7e6d-ce1f-b570-4f2948541e01

554/564

04/10/13

ACEF/1112/10207 — Guião para a auto-avaliação

- To acquire specific knowledge about some of the most prevalent disorders in childhood and adolescence
- To acquire knowledge on the application of cognitive-behavioural models and intervention strategies in several
contexts
- To develop the ability to conceptualize simple cases and the ability to propose and put into action specific
interventions
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Paradigmas de aprendizagem e modelos conceptuais básicos em terapia CC
2. Aplicação dos modelos e estratégias de intervenção cognitivo-comportamentais (CC) em crianças e
adolescentes em contexto escolar e desportivo:
2.1. Problemas de comportamento em situação de sala de aula
2.2. Perturbação de ansiedade social (dificuldades na interacção social e ansiedade de desempenho)
3. Aplicação dos modelos e estratégias de intervenção CC em crianças e adolescentes que se confrontam com
situações indutoras de stress: intervenção preventiva e intervenções dirigidas a posteriores perturbações da
adaptação ou perturbações de pós-stress traumático.
3.1. Entrada para a escola ou mudança de escola
3.2. Nascimento de um irmão
3.3. Separação ou divórcio dos pais
3.4. Reacções de luto
3.5. Acidentes e outros acontecimentos traumáticos
4.Aplicação dos modelos e estratégias de intervenção CC em crianças e adolescentes com problemas de
saúde (internamento, doença crónica e dor)
10.4.1.5. Syllabus:
Major learning paradigms and conceptual models in cognitive-behaviour therapy
2. Application of cognitive-behavioural models and interventions in children and adolescents in school and sport
contexts:
2.1. Behavioural disorders in the classroom
2.2. Social anxiety disorder (problems in social interaction and performance anxiety)
3. Application of cognitive-behavioural models and interventions in children and adolescents confronted with
stressful situations: preventive interventions and interventions aimed at subsequent adjustment disorders or
post-traumatic stress disorders.
3.1. Entering or changing schools
3.2. The birth of a sibling
3.3. Parental separation and divorce
3.4. Bereavement
3.5. Accidents and other traumatic events
4. Application of cognitive-behavioural models and interventions in children and adolescents with health
problems (hospitalization, chronic illness and pain)
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Todos os objetivos postulados correspondem a conteúdos programáticos específicos.
Assim,
- os modelos conceptuais mais relevantes incluídos no objectivo 1., serão aboradados nos conteúdos 1.
Paradigmas de aprendizagem e modelos conceptuais básicos em terapia cognitivo-comportamental;
- as perturbações mais prevalentes na infância e adolescência a abordar no objectivo 2. e as as intervenções
CC mais utilizadas e eficazes para abordar as perturbações específicas em contextos específicos, contidas no
objetivo 3., serão abordadas transversalmente nos conteúdos 2. Aplicação dos modelos e estratégias de
intervenção cognitivo-comportamentais (CC) em crianças e adolescentes em contexto escolar e desportivo, 3.
Aplicação dos modelos e estratégias de intervenção CC em crianças e adolescentes que se confrontam com
situações indutoras de stress, e 4. Aplicação dos modelos e estratégias de intervenção CC em crianças e
adolescentes com problemas de saúde
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
All the proposed objectives correspond to specific contentes of the program.
Therefore,
- the conceptual models included in objective 1. will be approached in content 1. Major learning paradigms and
conceptual models in cognitive-behaviour therapy;
- the most prevalent disorders in childhood and adolescence included in objective 2., and the most used and
efficacious cognitive-behavioural strategies to intervene in specific disorders in specific contexts stated in
objective 3., will be transversally approached in contents 2. Application of cognitive-behavioural models and
interventions in children and adolescents in school and sport contexts, 3. Application of cognitive-behavioural
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models and interventions in children and adolescents confronted with stressful situations, and 4. Application of
cognitive-behavioural models and interventions in children and adolescents with health problems.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Tendo em conta que se trata de uma UC teórico-prática, a metodologia de ensino será maioritariamente
expositiva, interactiva e prática, com recurso ao roleplay, trabalho em pequenos grupos e discussão de casos.
Avaliação periódica
Trabalho de revisão bibliográfica ou caso pratico – 10 valores
Exame – 10 valores
OU
Avaliação Final
Exame final – 20 valores
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Being a theoretical and practical unit, the teaching methodology will mainly be expositive, interactive, and
practical, frequently using role-play, work in small groups and clinical case discussion.
Periodic Evaluation
Literature review essay on a topic or clinical case – 10 marks
OR
Final Evaluation
Exam – 20 marks
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tendo como objetivos a transimissão de conhecimentos relativos a modelos conceptuais e estratégias de
intervenção, o recurso a uma metodologia expositiva e interativa releva-se adequado. Por outro lado, e tendo
em consideração a natureza teórico-prática da UC e o objetivo de desenvolver competencias práticas de
conceptualização e intervenção, torna-se essencial o recurso a metodologias mais práticas, como recurso à
análise de casos, roleplays e discussão.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Considering the aim of knowledge transmission related to conceptual models and intervention strategies, the
use of expositive methods is adequate. On the other hand, and bearing in mind the fact that this is a theoretical
and practical unit and that there is the objective of developing conceptualization and intervention competencies,
it is essential to make use of more practical methodologies (case analysis, role-play and discussion).
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Barros, M.L. (2003). Psicologia pediátrica. Lisboa: Climepsi.
DuPaul, G. J. & Stoner, G. (2003). ADHD in the schools: assessment and intervention strategies. New York:
Guilford.
Hughes, J. N. (1988). Cognitive behaviour therapy with children in schools. New York: Pergamon Press.
Roberts, M. C. & Steele, R. G. (Eds) (2010). Handbook of pediatric psychology. New York: Guilford.
Salvador, M. C. (2009). Ser Eu Próprio entre os Outros: um novo protocolo de intervenção para adolescentes
com fobia social generalizada. Tese de Doutoramenteo não publicada, apresentada à Faculdade de Psicologia e
de Ciencias da Educação da Universidade de Coimbra.
Schroeder, C.S. & Gordon, B.N. (2002). Assessment and treatment of childhood problems. New York: Guilford
Press.
Smith, P., Perrin, S., Yule, W. & Clark, D. (2009). Post traumatic stress disorder: cognitive therapy with children
and young people (CBT with children, adolescents and families). London: Routledge.

Mapa XIV - 4º OP - Intervenção Familiar com Familias em Risco
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10.4.1.1. Unidade curricular:
4º OP - Intervenção Familiar com Familias em Risco
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Madalena Moutinho Alarcão e Silva
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
--10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos da aprendizagem:
a) Conhecer os modelos e dados da investigação sobre as implicações desenvolvimentais da vivência em
contextos de risco;
b) Analisar, criticamente, diferentes estratégias de avaliação e intervenção com famílias em risco;
c) Compreender a importância da avaliação e mobilização do potencial da família para a mudança.
Resultados esperados da aprendizagem:
a) Ser capaz de avaliar o risco/perigo existente no sistema familiar e identificar forças e fragilidades;
b) Ser capaz de definir o protocolo de avaliação adequado à situação a avaliar;
c) Ser capaz de realizar uma análise compreensiva das dificuldades evidenciadas e do potencial do de
mudança;
d) Ser capaz de definir o tipo de intervenção (psicoeducativa e/ou psicoterapêutica) bem como os objetivos,
setting e metodologias da intervenção;
e) Ser capaz de analisar e discutir a forma como o sistema formal de apoio (rede interinstitucional) contribui
para a manutenção ou dissolução do problema/dificuldades
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Learning Objectives:
a) To know the models and research data on the developmental implications of living in contexts of risk;
b) To analyze, critically, different strategies for assessment and intervention with families at risk;
c) To understand the importance of evaluating and mobilizing the potential of the family for change.
Expected learning outcomes:
a) to be able to assess the risk / danger in the family system and identify strengths and weaknesses;
b) to be able to define the most appropriate evaluation protocol to the situation to be assessed;
c) to be able to perform a comprehensive analysis of the difficulties highlighted and the potential for change;
d) To be able to define the type of intervention (psychoeducational and/or psychotherapy) as well as the goals,
setting and methods of intervention;
e) To be able to analyze and discuss how the formal support system (inter-institutional network) contributes to
the maintenance or dissolution of the problem/difficulties.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos de risco e perigo e suas implicações:
1.1. no bem-estar e desenvolvimento da criança/jovem;
1.2. no bem-estar e evolução do sistema familiar.
2. Particularidades do quadro multiassistencial.
3. Avaliação do risco/perigo em contexto familiar:
3.1. objetivos da avaliação;
3.2. instrumentos e estratégias de avaliação;
3.3. avaliação compreensiva do: i) desenvolvimento e necessidades da criança/jovem, ii) das capacidades e
competências parentais, iii) da rede social disponível; iv) dos fatores de apoio e stresse a que a família está
sujeita; d) articulação interinstitucional para partilha de informação e definição das estratégias de intervenção .
4. Intervenção:
4.1. articulação entre necessidades dos sistemas familiar e individual e tipos de intervenção;
4.2. intervenções psicoeducativas;
4.3. intervenções psicoterapêuticas: i) Terapia Familiar Comunitária; ii) outras intervenções colaborativas
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10.4.1.5. Syllabus:
1. Concepts of risk and danger and their implications:
1.1. in welfare and development of the child/adolescent;
1.2. in welfare and progress of the family system.
2. Special features of the multi-assistance concept.
3. Risk / danger assessment in family context:
3.1. evaluation objectives;
3.2. assessment tools and strategies;
3.3. assessment of: i) development and needs of the child / adolescent, ii) skills and parenting skills, iii) the
social network available, iv) of the supporting factors and stress that the family is subject to d) inter-institutional
articulation for information sharing and definition of intervention strategies.
4. Intervention:
4.1. articulation between the needs of family and individual systems and types of intervention;
4.2. psychoeducative interventions;
4.3. psychotherapeutic interventions: i) Community Family Therapy; ii) other collaborative interventions
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos considerados permitem que o estudante saiba não só como avaliar e distinguir as
situações de risco e perigo mas também como avaliar e promover o potencial da família para a mudança. O
conhecimento de diferentes modelos e estratégias de intervenção visa promover a capacidade do estudante
para vir, posteriormente, a saber como planificar e concretizar intervenções com famílias em risco e, acima de
tudo, para saber identificar os casos que estão realmente indicados para os diferentes tipos e modalidades de
intervenção
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents considered allow the student to learn not only how to evaluate and distinguish the situations of risk
and danger but also how to evaluate and promote the change potential of the family. The knowledge of different
models and intervention strategies aims to promote student's ability to later know how to plan and implement
interventions with families at risk and, above all, to learn to identify the cases that are specific to the various
types and modes of intervention.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As horas de contacto coletivo são organizadas em função de três vetores fundamentais: a) análise e discussão
da literatura recomendada em função da organização dos conteúdos programáticos; b) análise e discussão de
casos práticos; c) realização de role-play para exercício de competências práticas necessárias à
implementação da avaliação e intervenção com famílias em risco.
A avaliação assume, preferencialmente, o formato de avaliação periódica realizada com recurso a dois tipos de
avaliação:
a)Desenvolvimento de uma competência prática a definir entre o estudante e a docente (p.e.,planificação de
uma intervenção; análise de uma avaliação compreensiva; concretização (com recurso a role-play) de
entrevistas de avaliação e/ou intervenção e análise crítica das mesmas) – avaliação cotada para 10 valores e a
entregar até uma semana antes do fim do semestre;
b)Realização de 3 frequências a serem cotadas para 10 valores.
O aluno pode, em alternativa, realizar um exame cotado para 20 valores
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The collective contact hours are organized according to three fundamental vectors: a) analysis and discussion
of recommended literature according to the organization of the syllabus; b) analysis and discussion of case
studies; c) conducting role-play for the practice of skills necessary to implement assessment and intervention
with families at risk.
The assessment is preferably a periodic assessment conducted using two types of evaluation:
a) Development of a practical skill to be agreed between the student and the teacher (ex. planning an
intervention, analysis of a comprehensive evaluation, implementation (using role-play) of evaluation interviews
and/or their intervention and critical analysis) – with 10 marks to be submitted up to a week before the end of the
semester;
b) Performance of three tests to represent 10 marks.
The student may, alternatively, make an exam for 20 marks.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A preferência pela avaliação periódica visa estimular um processo contínuo de estudo e promover a
disponibilização de feedback que facilite o processo de auto-regulação da referida aprendizagem por parte do
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estudante.
A realização de avaliação que visa o desenvolvimento de uma competência prática procura estimular o “saber
fazer” necessário ao desempenho de tarefas de avaliação e intervenção por parte do psicólogo. O domínio da
teoria que lhe está subjacente é avaliado com recurso a frequências.
Na situação de exame final, o domínio de competências práticas é avaliado com recurso a questões aplicadas a
um caso concreto.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The preference for periodic evaluation aims to encourage a continuous process of study and promote
continuous feedback that facilitates the process of self-regulation of that learning by the student. The evaluation
which aims to develop a practical skill seeks to stimulate the "know how" required to perform tasks of
assessment and intervention by the psychologist. The underlying theory domain is evaluated in the tests. In final
exams, the domain of practical skills is assessed using questions applied to a concrete case.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Cunningham, P. B., & Henggeler, S.W. (1999). Engaging multiproblem families in treatment: Lessons learned
throughout the development of multisystemic therapy. Family Process, 38, 265-281.
Melo, A., & Alarcão, M. (2011). Avaliações em situações de risco e perigo para as crianças: Um roteiro
organizador. Análise Psicológica, 3(XXIX), 451-466.
Melo, A., & Alarcão, M. (2011). Integrated family assessment and intervention model: A collaborative approach
to support multi-challenged families.Contemporary Family Therapy, 33, 400-416. DOI 10.1007/s10591-011-91680.
Pereira, D., & Alarcão, M. (2010). Avaliação da parentalidade no quadro da proteção à infância.Temas em
Psicologia, 18, 2, 499-517.
Rojano, R. (2004). The practice of community family therapy. Family Process, 43(1), 59-77.
Sousa, I., Ribeiro, C.,& Rodrigues, S. (2007). Are practitioners incorporating a strenghs-focused approach when
working with multi-problem poor families? Journal of Community Applied Social Psychology, 17,53-66.

Mapa XIV - Estágio
10.4.1.1. Unidade curricular:
Estágio
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Coordenador do CE
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Vários docentes/supervisores das diferentes áreas de estágio
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Several Suoervisors from the diferent areas of internship.
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
ObjetivoGeral:
a) Promover a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências subjacentes à prática
psicológica;
b) Proporcionar a articulação da teoria com a prática
c) Favorecer o desenvolvimento pessoal e profissional do estagiário.
Competênciastransversais:
a) Instrumentais (capacidades cognitivas, metodológicas, tecnológicas), referentes à organização do trabalho;
b) Interpessoais (capacidades individuais), relacionadas com a capacidade de interagir com os outros;
c) Sistémicas, remetem para capacidades e competências relacionadas com o sistema na sua totalidade e
estão associadas à compreensão, sensibilidade e conhecimento que permite ao indivíduo ver como as partes
se relacionam e se agrupam, e
d) Outras (nomeadamente, assiduidade, pontualidade, atitude de abertura, capacidade de adaptação à
mudança, empenho em aprender e aperfeiçoar-se continuamente).
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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Main objective:
a) Promote the knowledge acquisition and the development of expertise subjacent to the psychological practice;
b) Proportionate the articulation of theory with practice;
c) Favour the personal and professional development of the trainee.
Transversal expertise:
a) Instrumental (cognitive, methodological, technological capacities), referring to the work organization;
b) Interpersonal (individual capacities), related with the capacity of interacting with others;
c) Systemic, refer to the capacities and expertise related with the system in its totality and are associated with
the comprehension, sensitiveness and knowledge which allows the individual to see how the parts relate and
group themselves.
d) Others (namely, attendance, punctuality, opening attitude, capacity of adaptation to change, ongoing
commitment in learning and perfecting).
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos envolvem o exercício da Psicologia nas várias áreas de especialização do MI,
designadamente:
a)Psicologia Clínica e da Saúde - Subáreas de especialização:
- Intervenções Cognitivo-Comportamentais nas Perturbações Psicológicas da Saúde;
- Psicogerontologia Clínica
- Psicologia Forense
- Psicopatologia e Psicoterapias Dinâmicas
- Sistémica, Saúde e Família
b) Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Aconselhamento
c) Psicologia das Organizações e do Trabalho
10.4.1.5. Syllabus:
The syllabus involve the Psychology practice in several specialization áreas of the MI, namely:
a)Clinical and Health Psychology – Specialization subareas:
- Cognitive and Behavioural interventions in Health Psychological Disturbances;
- Clinical Psycho gerontology
- Forensic Psychology
- Psychopathology and Dynamic Psychotherapies
- Systemic, Health and Family
b) Education, developmental and Counseling Psychology
c) Organizations and Work Psychology
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Não se aplica
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Non-applicable
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino privilegiadas no estágio são:
- observação, treino e exercício autónomo da atividadeprofessional do psicólogo na Instituição de estágio;
- apresentação, discussão e reflexão de atividades específicas desenvolvidas no âmbito do estágio, a decorrer
em seminários e em reuniões de supervisão.
1.A avaliação do estagiário é da responsabilidade do supervisor da FPCE UC, ouvido o orientador da
instituição/serviço de acolhimento.
2. A avaliação do estagiário deve integrar as componentes referidas no documento de harmonização dos
estágios, em vigor na FPCE UC, e as componentes específicas estabelecidas por cada área/subárea de
especialização do MIP.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The privileged teaching methodologies in the internship are:
- observation, training and autonomous practice of the Psychologist’s Professional activity in the Intership
Institution;
- presentation, discussion and reflection upon the specific activities developed in the scope of the internship,
taking place in seminars and supervision meetings.
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1. The trainee’s assessment is the FPCE UC supervisor’s responsibility, after hearing the monitor of the host
institution/service.
2. The trainee’s assessment should integrate the components mentioned in the internship harmonization
document, existing in the FPCE UC, and the specific components established by each area/subárea of the MIP
specialization
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tratando-se de estágios curriculares do MI em Psicologia, as metodologias utilizadas apoiam-se na
observação, treino e intervenção orientada/supervisionada no sentido de assegurar a aquisição das
competências que correspondem aos objetivos estabelecidos. Pretende-se que, através da observação, treino,
critica auto-reflexiva e avaliação, o estagiário desenvolva as competências necessárias para garantir a
aprendizagem ao longo da vida, num processo de autonomização pessoal e profissional
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Being MI curricular internships in Psychology, the methodologies used support themselves in the observation,
training and monitored/supervised intervention so as to assure the competences acquisition that corresponds
to the established objectives. It is intended that, through the observation, training, self-reflexive critic and selfevaluation, the trainee develops the competences necessary to assure the ongoing learning, in a process of
personal and professional autonomy.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Os estágios decorrem em várias instituições com as quais a FPCE UC estabeleceu protocolos de cooperação
(cf. listagem incluída)
- Supervisores/docentes da FPCE UC;
- Orientadores da instituição de acolhimento do estágio.
The internships take place in several institutions with which the FPCE UC has established cooperation protocols
(cf. included listing)
- Supervisors/ FPCE UC academic staff
- Monitors of the host internship institution

Mapa XIV - Seminário de análise de dados/Dissertação
10.4.1.1. Unidade curricular:
Seminário de análise de dados/Dissertação
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Coordenador do CE
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Todos os docentes que orientam teses de Mestrado Integrado.
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
All the academic staff that supervises the integrated master theses.
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Principal objetivo: compreensão do processo de invest. e capacidade de execução das tarefas associadas. O
aluno deverá desenvolver competências específicas de acordo com os diferentes tipos de estudo realizado
(quantitativo, qualitativo ou revisão) e com a temática da tese (fundamental ou aplicada) e competências
transversais, necessárias ao processo de inv.
Comp. específicas
a) Conceptualização das questões e hipóteses de inv;
b) Recolha de amostra (se aplicável);
c) Pesquisa em base de dados;
d) Revisão da literatura;
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e) Preparação de bases de dados e execução de análises (estatísticas, de conteúdo/temáticas, sínteses de
revisão);
f) Escrita científica segundo as normas da APA.
Comp. transversais
g) Construção de uma perspectiva crítica sobre a construção do conhecimento científico;
h) Desenv. de capacidade de “consumo” informado e crítico da inv;
i) Prom. de reflexão sobre a interdependência entre a prática psicológica e processo de inv (teses em áreas
aplicadas).
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Main goal: to promote an understanding of the research process, together with the capacity to carry out
research tasks. Students should develop two kinds of skills: specific skills according to the type of study they
will conduct (quantitative and qualitative study or review) and transversal skills associated with the whole of
the research process.
Specific skills
a) Conceptualization of research questions and hypotheses;
c) Sample collection (if applicable);
d) Database search;
e) Literature review;
f) Database setup and data analysis (statistical, content/thematic, and review synthesis);
g) Scientific writing according to APA style;
Transversal skills
h) Critical persp taking on the scientific knowledge construction;
i) Ability to be informed and critical consumers of research outputs such as scient. articles and technical
reports;
j) Acknowledging the interdependent nature of the links between psychological practice and research (thesis in
applied areas).
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1) Seminários introdutórios: a)Objetivos e normas das Teses MI; b)O processo de investigação; c)Etapas na
elaboração de um projeto; d)Pesquisa em base de dados; e)Normas da APA; g)Leitura crítica de um artigo
científico; h)Elementos da escrita científica;
2)Pesquisa bibliográfica para revisão do estado da arte;
3)Elaboração de um projeto de tese;
4)Recolha de amostra;
5)Seminários avançados: a)Estudos quantitativos (Análises univariadas, multivariadas e regressão); b)Estudos
qualitativos (Introdução à metodologia qualitativa e Análises de conteúdo e análises temáticas) c)Estudos de
revisão (Modelos de revisão da literatura e Como efetuar uma revisão sistemática)
6)Redação de tese e artigos científicos
Nota: As diferentes área/subáreas são autónomas na org. dos seminários. Os indicados correspondem a uma
indicação geral. Nas diferentes fases há acompanhamento tutorial, segundo as necessidades individuais e,
algumas vezes, o enquadramento em projectos de inves financiados.
10.4.1.5. Syllabus:
1.Introductory Seminars: (a)Objectives and guidelines of Integrated MT; (b)The scientific research project;
(c)Steps in the development of a research project; (d)Database literature search; (e)APA style; (g)How to
critically read a scientific paper; (h)Scientific writing.
2) State of the art literature review
3) Writing and defense of a thesis project
4) Sample collection
5. Advanced Seminars: (a)Quantitative studies (Univariate and multivariate analysis, and regression);
(b)Qualitative studies (Introduction to qualitative methodology and Content and thematic analysis); (c)Review
studies (Literature review approaches and How to perform a systematic review).
6. Writing the thesis and research papers
Note: The different areas/subareas are autonomous in the organization of seminars. Students will be provided
tutorial guidance throughout the different phases and in accordance with individual needs and, sometimes, they
are included in funded research projects.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conhecimento do processo de investigação e das suas diferentes etapas permitirão ao aluno ter uma
perspetiva geral sobre o processo de investigação e as competências necessárias à sua realização.
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Segue-se a implementação faseada das tarefas de investigação, desde a pesquisa/revisão bibliográfica até a
redação da tese e/ou artigo(s) científico(s). Esta fase é tutorial, tendo o discente a oportunidade de aprender por
modelação, receber avaliação iterativa ao longo do processo, corrigindo e melhorando as suas estratégias e
técnicas de trabalho. Os conteúdos programáticos abordam também todas as competências transversais à
investigação científica (metodologia, desenho analítico e análise estatística), dotando o discente das
ferramentas necessárias à aplicação no seu contexto de estudo particular.
O acompanhamento tutorial permite criar um espaço de discussão científica, garantindo o desenvolvimento de
uma perspetiva crítica sobre a construção do conhecimento científico.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The knowledge of the research process and of its various steps will enable students to have an overview of the
research process and the skills necessary to achieve them.
The following is the phased implementation of the research tasks, from database research/literature review
until the final thesis and/or manuscript(s). This will be done with the guidance of a tutor, who will give the
students the opportunity to learn by modeling, and receive iterative assessment of their work throughout the
process to correct and improve their strategies and work techniques.
The syllabus also includes transversal skills necessary to scientific research (methodology, analytical design,
data analysis), providing the students with the necessary tools that they will have to apply to their specific
research context.
The tutoring promotes the creation of a space for discussion, ensuring the development of a critical approach to
the construction of scientific knowledge.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos de ensino:
a) Participação em seminários de investigação de grupo (para aquisição de competências e conteúdos
necessários à realização do projeto de investigação e da Tese de Mestrado Integrado)
b) Acompanhamento tutorial (ao longo de todo o processo de desenvolvimento e implementação do projeto de
investigação e Tese de Mestrado Integrado)
Métodos de avaliação:
(Processo: Projeto de tese; trabalho laboratorial ou de campo; trabalho de investigação)
Tese: Apresentação e defesa em provas públicas (de acordo com o Regulamento do MIP) da dissertação.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies:
a) Participation in research group seminars (for acquiring skills and contents required to the completion of the
research project and the Integrated Master Thesis)
b) Tutorial accompanying (throughout the process of development and implementation of the research project
and Integrated Master thesis)
Assessment methodologies
(Process: thesis project; fieldwork or laboratory work; research work)
Thesis: public presentation and defense (in accordance with MIP Regulation) of the dissertation.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Para alcançar o principal objetivo desta unidade curricular (compreender o processo de investigação), bem
como desenvolver as competências propostas, são utilizadas diversas metodologias de ensino:
1) A participação em seminários de investigação permite ao aluno desenvolver competências fundamentais
para o desenvolvimento do projeto de investigação e para a realização da Tese de Mestrado Integrado. Estes
seminários estão organizados em diferentes sessões temáticas, permitindo a aquisição de conhecimentos e
competências específicos, tais como a pesquisa em base de dados, revisão da literatura, preparação de bases
de dados, execução de análise de dados e escrita científica de acordo com as normas da APA;
2) O acompanhamento tutorial possibilita a consolidação dos conhecimentos adquiridos nos seminários de
investigação e o desenvolvimento de uma perspectiva crítica sobre a construção do conhecimento científico.
Os diferentes métodos de avaliação contribuem também para o desenvolvimento de competências e para a
concretização dos objetivos da:
3) A elaboração do projeto de tese permite começar a desenvolver competências de pesquisa em base de
dados, revisão da literatura e conceptualização das questões e hipóteses de investigação;
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4) (nos casos em que se aplica) Através do trabalho de campo, desenvolvem-se competências de
estabelecimento de contactos institucionais e de recolha de amostra, promovendo-se a reflexão acerca da
interdependência entre a prática clínica e o processo de investigação;
5) A elaboração da Tese exige a aplicação e consolidação de todos os conhecimentos e competências
adquiridos ao longo da unidade.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
To achieve the main objective of this course (to understand the research process) as well as develop the skills
proposed, different teaching methodologies are used:
1) The participation in research seminars enables students to develop basic skills for the development of the
research project and the realization of the Integrated Master Thesis. These seminars are organized in different
thematic sessions, allowing the acquisition of specific knowledge and skills, such as the research in databases,
literature review, preparation of databases, performing data analysis and scientific writing in accordance with
APA;
2) The tutorial accompanying enables the consolidation of the knowledge acquired in the research seminars,
and the development of a critical perspective on the construction of scientific knowledge;
The different assessment methodologies also contribute to the skills development and for achieving the
objectives of the course:
3) The preparation of the thesis project allows the beginning of the research skills development, such as
research in databases skills, literature review and conceptualization of research questions;
4) (When applicable) With the field work, skills for establishing institutional contacts and sample collection are
developed, while promoting the reflection on the interdependence between clinical practice and research
process;
5) The preparation of the thesis requires the implementation and consolidation of all knowledge and skills
acquired throughout the unit.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Non applicable
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