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

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa

PLANO DE ESTUDOS
OBJETIVOS

• Avaliação e promoção de competências socioemocionais;

Processo de Acreditação pela OPP em Curso

A pós-graduação tem como objetivo geral contribuir para uma melhoria na

• Prevenção e gestão de situações de violência e bullying;

eficácia profissional dos seus participantes, nos domínios científico, técnico e

• Prevenção de riscos e promoção de comportamentos adaptativos:

deontológico e assim contribuir também para o desenvolvimento pessoal e
profissional.

• Intervenção na organização escolar: Consultadoria, formação e práticas

São objetivos específicos do curso contribuir para que os psicólogos seus
participantes:

1.

Aprendizagem e saúde;

colaborativas;

• Interface escola-família-comunidade: Promoção de competências;

Compreendam as necessidades, desafios e recursos da escola nas áreas
da promoção da saúde psicológica e do bem-estar dos alunos,

• Projeto: Construção de um projeto de promoção de uma Escola Saudável.
O número total de créditos a obter no curso é de 60 ECTS.

professores e pais;

2. Desenvolvam o seu autoconhecimento, reflexão e autorregulação

DESTINATÁRIOS E CONDIÇÕES DE ACESSO

enquanto profissionais com potencial de intervenção naquelas áreas em
Titulares de grau académico em Psicologia: licenciado (Pré-Bolonha), mestre
ou equivalente legal.

contexto escolar;

3. Atualizem e aprofundem conhecimentos teóricos sobre promoção da
saúde psicológica e do bem-estar, à luz de diferentes modelos
compreensivos;

COORDENAÇÃO
Professora Doutora Ana Margarida Veiga Simão e Professora Doutora

4.

Desenvolvam

e

aperfeiçoem

competências

de

avaliação

e

de

Alexandra Marques Pinto.

intervenção psicoeducativa, preventiva e promocional, nas áreas da
saúde psicológica e do bem-estar, dirigidas a alunos, professores e pais;

HORÁRIO
5. Incrementem a sua colaboração com outros agentes educativos,
designadamente professores e pais, numa perspectiva de integração de

O curso terá sessões tutoriais semanais à 6ª feira das 14h00 às 20h00 e Sábado
das 10h00 às 13h00 e sessões na modalidade e-learning.

conhecimentos e práticas, para o desenvolvimento da intervenção e da
investigação nestas áreas.

PROPINAS
O valor da propina para 2017-2018 foi fixado em 1.500€ (mil e quinhentos
A consulta deste folheto não dispensa a consulta do site da FPUL e do
respetivo Edital.

Promoção de Escolas Saudáveis

euros). Poderá ser pago integralmente ou em prestações.

Promoção de Escolas Saudáveis

