INFORMAÇÕES PRÁTICAS DE CANDIDATURA
Prazos:
Candidatura ………………………………………… 7 de junho a 3 de setembro de 2017
Afixação dos resultados …………………………..…….. 13 de setembro de 2017
Prazo de reclamações ………………………..……….... 13 a 19 de setembro de 2017
Afixação da lista definitiva ……………………..…….... 25 de setembro de 2017
Matrícula e inscrição …………………………...……….. 25 a 30 de setembro de 2017

Vagas: 25

Documentos a entregar no ato da candidatura:


Requerimento individual;



Fotocópia do bilhete de identidade/cartão do cidadão;



Documento comprovativo das habilitações exigidas;



Curriculum vitae redigido de forma sintética e organizado do seguinte
modo: Identificação e contactos, habilitações académicas e profissionais,
trabalhos publicados, participação em projetos de investigação ou de
intervenção, outros elementos considerados relevantes pelo(a) candidato
(a);



Carta de motivação;



Comprovativo do pagamento da taxa de candidatura(*).

O processo de

candidatura é

preferencialmente

submetido on-line,

eventualmente poderá ser entregue na Faculdade de Psicologia da

Universidade de Lisboa.
(*)O emolumento a pagar pela candidatura é de 60,00 €(sessenta euros).

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa

OBJETIVOS

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa

Processo de Acreditação pela OPP em Curso

PLANO DE ESTUDOS

A pós-graduação tem como objetivo desenvolver competências nos
Psicólogos dirigidas para:

 Avaliação Psicológica e Autoconceito Vocacional



Atualizar referenciais teóricos que fundamentam a prática;



Desenvolver

conceções

 Motivação e Desenvolvimento Vocacional

holísticas

e

integradoras

de

 Aconselhamento Individual e em Pequenos Grupos;
avaliação

psicológica, que considerem diferentes metodologias, grupos e

 Educação da Carreira. Programas com diferentes grupos;

contextos;



Conceber e identificar recursos e estratégias para a intervenção, ao
longo da escolaridade e vida adulta;



Articular as diferentes áreas de atuação do psicólogo e os recursos da
comunidade;



Identificar fatores que condicionam a prática do psicólogo e
estratégias solucionadoras;



 Intervenções em Grupos com Especificidades Culturais e Escolares.
Interfaces com a comunidade;

 Projeto. Elaborar um projeto de intervenção ou investigação.
O número total de créditos a obter no curso é de 60 ECTS.

Criar redes de investigação ligadas às necessidades da intervenção
em contexto educacional, que envolvam os profissionais e as
Faculdades\centros de investigação.

HORÁRIO

DESTINATÁRIOS E CONDIÇÕES DE ACESSO
Esta pós-graduação tem como principais destinatários os titulares de grau

O curso terá sessões tutoriais semanais à 6ª feira das 14h00 às 20h00 e Sábado

académico licenciados (Pré-Bolonha), mestre ou equivalente legal

das 10h00 às 13h00 e sessões na modalidade e-learning.

em

Psicologia.

COORDENAÇÃO

PROPINAS

Professora Doutora Isabel Nunes Janeiro e Professora Doutora Maria Odília

O valor da propina para 2017-2018 foi fixado em 1.500€ (mil e quinhentos eu-

Teixeira.

ros). Poderá ser pago integralmente ou em prestações.

A consulta deste folheto não dispensa a consulta do site da FPUL e do
respetivo Edital.
Aconselhamento e Educação da carreira ao longo da vida

Aconselhamento e Educação da carreira ao longo da vida

