
ACEF/1112/17962 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade De Lisboa

A1.a. Descrição da instituição de ensino superior / Entidade instituidora (proposta em associação):
Universidade De Lisboa

A2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Faculdade De Psicologia

A2.a. Descrição da unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em asssociação):
Faculdade De Psicologia

A3. Ciclo de estudos:
Doutoramento em Psicologia

A3. Study cycle:
PhD In Psychology

A4. Grau:
Doutor

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Deliberação nº 42/2009, DR 2ª série, Nº 6, 9 de janeiro de 2009

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.

---

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.

---

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006):
3 anos

A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006):
3 years
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A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
20

A11. Condições de acesso e ingresso:
- Grau de Mestre em Psicologia ou equivalente legal.
- A título excepcional os titulares de grau de licenciado ou equivalente legal, detentores de um currículo escolar e
científico especialmente relevante que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo
de estudos, na especialidade em causa, pelo órgão legal e estatutariamente competente na Faculdade de
Psicologia.
- A título excepcional os titulares de grau de mestre ou licenciado em outras áreas científicas, detentores de um
currículo escolar e científico especialmente relevante que seja reconhecido como atestando capacidade para a
realização deste ciclo de estudos, pelo órgão legal e estatutariamente competente na Faculdade de Psicologia.

A11. Entry Requirements:
- Master Degree in Psychology or legal equivalent.
- Exceptionally, holders of a degree or legal equivalent, that have a curriculum academicly and scientificly relevant,
which is recognized as attesting the capacity to carry out this cycle of studies in the concerned specialty, by the
legal and statutorily competent organ in the Faculty Psychology.
- Exceptionally, holders of a master or lince degree in other scientific areas, that have a curriculum academicly and
scientificly relevant, which is recognized as attesting the capacity to carry out this cycle of studies by the by the
legal and statutorily competent organ in the Faculty Psychology.

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/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

Psicologia Geral General Psychology

Psicologia do Desenvolvimento Developmental Psychology

Psicologia Clínica Clinical Psychology

Psicologia Diferencial Diferential Psychology

Psicologia do Desenvolvimento e Aconselhamento da Carreira Career Developmental and Counseling Psychology

Psicologia da Educação Educational Psychology

Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações Psychology of Human Resources, Work and Organizations

Psicologia Social Social Psychology

Psicologia da Saúde Health Psychology

Psicologia Cognitiva Cognitive Psychology

Avaliação Psicológica Psychological Assessment

Cognição Social Social Cognition

Psicologia da Família Family Psychology

Psicologia Evolutiva Evolutionary Psychology

A13. Estrutura curricular
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Mapa I - PsicGeral, PsicDesenv, PsicClín, PsicDiferenc, PsicDesenvAconsCarreira, PsicEduc,
PsicRecursHumTrabOrganiz, PsicSocial, PsicSaúde; PsicCognit, AvalPsicol, CognSocial, PsicFamília e
PsicEvolutiva

A13.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Psicologia

A13.1. Study Cycle:
PhD In Psychology

A13.2. Grau:
Doutor

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
PsicGeral, PsicDesenv, PsicClín, PsicDiferenc, PsicDesenvAconsCarreira, PsicEduc, PsicRecursHumTrabOrganiz,
PsicSocial, PsicSaúde; PsicCognit, AvalPsicol, CognSocial, PsicFamília e PsicEvolutiva

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
GenPsych, DevelPsych, ClinPsych, DifferPsych, CareerDevelopCounsel Psych, EducatPsych,
PsycholHumanResourWorOrganiz, SocPsych, HealthPsych, CognPsych, PsychAssesst, SocCognt, FamilyPsych,
EvolutPsych

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 P 168 0

Metodologias de Investigação MI 12 0

(2 Items)  180 0

A14. Plano de estudos

Mapa II - PsicGer, PsicDesenv, PsicClín, PsicDifer, PsicDesenv AconselhCarreira, PsicEduc, PsicRecurs
HumanTrabOrganiz, PsicSocial, PsicSaúde, PsicCognit, AvalPsicol, Cogn Social, Psic da Famil, Psic Evolut -
1º ano/ 1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Psicologia

A14.1. Study Cycle:
PhD In Psychology

A14.2. Grau:
Doutor

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
PsicGer, PsicDesenv, PsicClín, PsicDifer, PsicDesenv AconselhCarreira, PsicEduc, PsicRecurs HumanTrabOrganiz,
PsicSocial, PsicSaúde, PsicCognit, AvalPsicol, Cogn Social, Psic da Famil, Psic Evolut

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
GenPsyc,DevelPsych,ClinPsych,DifferPsych,CareerDeveloplandCounselPsych,
EducatPsych,PsychHumanResWorkOrganiz,SocPsych,HealthPsych,CognitPsych, PsycholAssess, SocCognit,
Family Psych, EvolutionPsych

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
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1º ano/ 1º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/1st semester

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)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Seminário de
Doutoramento I

P Sem 672 75- S45; OT 30 24
Obrigatória /
Compulsory

Seminário de
Metodologias de
Investigação I

MI Sem 168 60 – S45; OT15 6
Obrigatória /
Compulsory

(2 Items)       

Mapa II - PsicGeral, PsicDesenv, PsicClín, PsicDiferl, PsicDesenvAconsCarreira, PsicEduc,
PsicRecursHumTrabOrganiz, PsicSocial, PsicSaúde; PsicCognit, AvalPsicol, CognSocial, PsicFamília e
PsicEvolutiva - 1ºano/2ºsemestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Psicologia

A14.1. Study Cycle:
PhD In Psychology

A14.2. Grau:
Doutor

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
PsicGeral, PsicDesenv, PsicClín, PsicDiferl, PsicDesenvAconsCarreira, PsicEduc, PsicRecursHumTrabOrganiz,
PsicSocial, PsicSaúde; PsicCognit, AvalPsicol, CognSocial, PsicFamília e PsicEvolutiva

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
GenPsych, DevelPsych, ClinPsych, DifferPsych, CareerDevelopCounsel Psych, EducatPsych,
PsycholHumanResourWorOrganiz, SocPsych, HealthPsych, CognPsych, PsychAssesst, SocCognt, FamilyPsych,
EvolutPsych

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1ºano/2ºsemestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/2nd semester

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)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Seminário de
Doutoramento II

P Sem 672 75- S45; OT 30 24
Obrigatória /
Compulsory

Seminário de
Metodologias de
Investigação II

MI Sem 168 60 – S45; OT15 6
Obrigatória /
Compulsory

(2 Items)       

ACEF/1112/17962 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=25b4...

4 de 71 26-04-2012 15:34



Mapa II - PsicGeral, PsicDesenv, PsicClín, PsicDiferl, PsicDesenvAconsCarreira, PsicEduc,
PsicRecursHumTrabOrganiz, PsicSocial, PsicSaúde; PsicCognit, AvalPsicol, CognSocial, PsicFamília e
PsicEvolutiva - 2ºano/3º e 4º semestres

A14.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Psicologia

A14.1. Study Cycle:
PhD In Psychology

A14.2. Grau:
Doutor

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
PsicGeral, PsicDesenv, PsicClín, PsicDiferl, PsicDesenvAconsCarreira, PsicEduc, PsicRecursHumTrabOrganiz,
PsicSocial, PsicSaúde; PsicCognit, AvalPsicol, CognSocial, PsicFamília e PsicEvolutiva

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
GenPsych, DevelPsych, ClinPsych, DifferPsych, CareerDevelopCounsel Psych, EducatPsych,
PsycholHumanResourWorOrganiz, SocPsych, HealthPsych, CognPsych, PsychAssesst, SocCognt, FamilyPsych,
EvolutPsych

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2ºano/3º e 4º semestres

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/ 3rd and 4th 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)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Tese – Orientação
Tutorial

P Anual 1680 OT 60 60
Obrigatória /
Compulsory

(1 Item)       

Mapa II - PsicGeral, PsicDesenv, PsicClín, PsicDiferl, PsicDesenvAconsCarreira, PsicEduc,
PsicRecursHumTrabOrganiz, PsicSocial, PsicSaúde; PsicCognit, AvalPsicol, CognSocial, PsicFamília e
PsicEvolutiva - 3ºAno/ 5º e 6º Semestres

A14.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Psicologia

A14.1. Study Cycle:
PhD In Psychology

A14.2. Grau:
Doutor

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
PsicGeral, PsicDesenv, PsicClín, PsicDiferl, PsicDesenvAconsCarreira, PsicEduc, PsicRecursHumTrabOrganiz,
PsicSocial, PsicSaúde; PsicCognit, AvalPsicol, CognSocial, PsicFamília e PsicEvolutiva

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
GenPsych, DevelPsych, ClinPsych, DifferPsych, CareerDevelopCounsel Psych, EducatPsych,
PsycholHumanResourWorOrganiz, SocPsych, HealthPsych, CognPsych, PsychAssesst, SocCognt, FamilyPsych,
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EvolutPsych

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3ºAno/ 5º e 6º Semestres

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year/ 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)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Tese – Orientação
Tutorial

P Anual 1680 60 60
Obrigatória /
Compulsory

(1 Item)       

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)

Professor Doutor Leonel Garcia Marques

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 - Não aplicável

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Não aplicável

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

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.

<sem resposta>
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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.

Não aplicável

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training
periods.

Does not apply.

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.

<sem resposta>

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
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher
training study cycles)

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional /
Professional Qualifications

Nº de anos de serviço /
No of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A19

A18. Observações:

O Doutoramento em Psicologia da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, Deliberação nº 42/2009, DR
2ª série, Nº 6, 9 de janeiro de 2009 acreditado preliminarmente pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior a 5.04.2011 - CEF/0910/17962, está organizado em 14 especialidades:
Psicologia Geral, Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia Clínica, Psicologia Diferencial, Psicologia do
Desenvolvimento e Aconselhamento da Carreira, Psicologia da Educação, Psicologia dos Recursos
Humanos,Trabalho e Organizações, Psicologia Social, Psicologia da Saúde; Psicologia Cognitiva, Avaliação
Psicológica, Cognição Social, Psicologia da Família e Psicologia Evolutiva.

No entanto, atualmente, devido por um lado a uma sobrecarga letiva dos docentes e à não substituição de
docentes que se aposentaram, e por outro a uma menor procura, a especialidade de Psicologia Diferencial não está
em funcionamento. Esta especialidade poderá entrar em funcionamento quando o Conselho Científico considerar
que estão reunidas as condições em termos de disponibilidade efetiva de um corpo docente devidamente
qualificado e uma procura que o justifique.

Todos os anos existem duas épocas de candidatura aos Cursos de Doutoramento tutoriais - em Setembro e
Janeiro: para tal o candidato deve apresentar para além do CV , um pré-projeto de investigação. O Orientador
apresenta uma declaração de aceitação e um Programa para o Curso de Formação Avançada individual (60 ECTS),
que inclui um plano de trabalho e a descrição das atividades formativas, podendo também incluir a realização de
u.c. do 2º ciclo como formação complementar. Nestes casos não existe um limite de vagas previamente definido,
estando o número de candidaturas aceites dependente dos interessados e da disponibilidade do corpo docente na
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área de especialidade. No âmbito dos Cursos de Doutoramento com formato grupal tem funcionado o
Doutoramento em Psicologia Clínica (área temática: Psicologia Clínica Dinâmica), com abertura do 1º ano de 2 em
2 anos.

Na pergunta sobre Empregabildiade, atendendo a que não era possível colocar "não aplicável", foi colocado o valor
0. Na verdade, não dispomos de estudos sobre emprego/desemprego, a este nível. Muitos estudantes já exercem
alguma forma de atividade profissional durante o Doutoramento. De todos os nosso Doutorados, não conhecemos
nenhum que esteja em situação de desempregado.

A18. Observations:

The PhD in Psychology of Faculdade of Psychology, University of Lisbon, Resolution No. 42/2009, DR 2nd series,
No. 6, January 9, 2009, preliminarily acredited by the Agency for Assessment and Accreditation of Higher Education
05/04/2011 - CEF/0910 / 17962, is organized in 14 specialties: General Psychology, Developmental Psychology,
Clinical Psychology, Differential Psychology, Career Counseling and Development , Educational Psychology,
Psychology of Human Resources, Work and Organizations, Social Psychology, Health Psychology, Cognitive
Psychology, Psychological Assessment, Social Cognition, Family Psychology and Evolutionary Psychology.

However, currently, on the one hand due to an overload of lecturers and non-replacement of some lecturers who
retired, and the other to the lower demand, the specialty of Differential Psychology is not running. This speciality
may be open again when the Scientific Council considers that the conditions are effective in terms of availability of
a qualified faculty and a demand to justify it.

Every year there are two periods of candidature to PhD courses (tutorials) - in September and January, these
candidates must submit, in addition to the CV, a research pre-project. The Advisor delivers a statement of
acceptance and a Program for Advanced Individual Training Course (60 ECTS), which includes a work plan and
description of training activities, which may also include CU from the 2nd cycle as suplemental training. In these
cases there is not a limit previously defined, thus the number of applications accepted are dependent on the
availability of faculty in the specific specialty and the demand for each area. As part of the PhD courses in a group
format, the PhD in Clinical Psychology (subject area: Dynamic Clinical Psychology), have opened each 2 years.

In the questiona baout Employment, given that it was not possible to use "not applicable", we added 0. In fact, we
have no studies on employment / unemployment, at this level. Many students already have some kind of
professional activity during the PhD. We do not know of any of our PhDs being currently in a situation of
unemployment.

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.
O 3º Ciclo de Estudos em Psicologia pretende formar especialistas nos domínios de investigação em que o corpo
docente do Grupo de Psicologia tem competência reconhecida, nos planos nacional e internacional. Visa um
aprofundamento de nível superior dos conhecimentos em Psicologia adquiridos nos ciclos anteriores e na prática
profissional já adquirida, nomeadamente no que concerne as competências, aptidões e métodos de investigação
associados ao domínio da psicologia, capacitando o doutorando para conceber, projectar, adaptar e realizar uma
investigação significativa respeitando as exigências impostas pelos padrões de qualidade e integridade
académicas, analisar criticamente, avaliar e sintetizar ideias novas e complexas, e comunicar com os seus pares, a
restante comunidade académica e a sociedade em geral, sobre a área em que são especializados.

1.1. Study cycle's generic objectives.
The 3rd cycle of studies in psychology aims to train specialists in the fields of research in which the Faculty of
Psychology group possesses well established competence, at both the national and the international levels. It aims
at providing more advanced knowledge that can complement both what has been learned in previous Psychology
study cycles and the know-how already gained in professional practice, particularly regarding the competencies,
skills and methods of research associated with the field of psychology, empowering the PhD candidate to conceive,
design, adapt and perform a significant research in compliance with the requirements imposed by the standards of
academic integrity and quality, to analyze critically, assess and synthesize new and complex ideas, and to
communicate with your peers, the rest of the academic community and society in general, about the area in which
they are specialized.
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1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
Como é afirmado no Preâmbulos dos seus Estatutos, a Faculdade de Psicologia tem por missão central a formação
e a investigação no âmbito da Psicologia e a disseminação da Psicologia enquanto ciência e enquanto intervenção
cientificamente fundamentada.
O 3º ciclo é o ciclo mais avançado de formação oferecido pela Faculdade. Daí que, a nível deste ciclo, a formação
em Psicologia inclui competências avançadas de compreensão sistemática e crítica do domínio de especialização
respectivo, contemplando a capacidade de avaliar e sintetizar ideias novas e complexas. Este grau de profundidade
e especialização numa disciplina só se consegue quando se aliam conhecimentos a competências de investigação
autónoma e original, baseadas nas metodologias científicas mais adequadas à área de estudo e ao estado da arte,
compatíveis com a integridade científicas e potencialmente conducente à obtenção de avanços substantivos de
conhecimentos na área respectivos. A conjugação da missão da Faculdade com a prossecução destes últimos
objectivos do 3º ciclo de estudos, faz da Faculdade de Psicologia, não apenas uma instituição dedicada à
transmissão, mas também à criação de conhecimentos.
Mas tal como se afirma no artigo primeiro dos seus estatutos, a Faculdade de Psicologia é também uma instituição
de criação, transmissão e difusão da cultura, da ciência e da tecnologia, baseada no exercício da liberdade
intelectual, no estímulo à inovação e no compromisso com a modernização da sociedade. Daí decorre a
necessidade de promover quer a capacidade de comunicar com pares, a restante comunidade académica e a
sociedade, quer a contribuição positiva para o progresso tecnológico, social ou cultural, em contexto académico e
ou profissional. Tais objectivos pretendem assim garantir a inclusão profícua dos doutorados pela Faculdade no
actual esforço de interdisciplinaridade dos saberes, na democratização da sociedade do conhecimento e no seu
aperfeiçoamento humanista.

1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy.
As stated in the Preamble of their Statutes, the Faculty of Psychology's central mission is the development of
psychology training and research and the dissemination of psychology as a science and as a scientifically based
intervention.
The 3rd cycle is the most advanced training cycle offered by the Faculty. That is why, in this cycle, the training in
Psychology is target at advanced skills including the systematic and critical understanding of their area of
expertise, contemplating the ability to evaluate and synthesize new and complex ideas. This degree of depth and
specialization in a discipline can only be achieved when autonomous and original investigative powers are
combined with knowledge of the state of the art scientific methodologies more suited to the study area, preserving
scientific integrity and potentially leading to obtaining substantive progress in their area of expertize. The
combination of the mission of the Faculty with the achievement of the objectives of the 3rd cycle, makes the Faculty
of psychology, not just an institution dedicated to the transmission, but also to the creation of knowledge.
Moreover as stated in article 1 of its statutes, the Faculty of Psychology is also an institution of creation,
transmission and dissemination of culture, science and technology, based on the exercise of intellectual freedom,
prizing innovation and committed to the modernization of society. These facets of the Faculty mission justify the
need to promote both the ability to communicate with peers, the rest of the academic community and society, and
the positive contribution to technological progress, social or cultural, and academic or professional context. These
objectives aim to ensure the successful inclusion of PhD graduates from the Faculty in the contemporary
interdisciplinary effort of knowledge, in the democratization of a knowledge-based society and in its humanistic
enrichment.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os docentes participaram activamente na definição destes objectivos, de modo que se encontram informados e
mobilizados para os atingir. Os meios de divulgação dos objectivos aos estudantes e potenciais estudantes
envolvidos no 3º ciclo de estudos consistem basicamente na sua inclusão no sítio da Faculdade e nos panfletos de
divulgação dos cursos de doutoramento, para além da informação realizada pelos orientadores no contexto
específico de cada projeto.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.
The faculty was actively involved in the definition of these objectives, so that they are indeed informed and
mobilized to achieve them. The means to publicize the objectives to students and prospective students involved in
the 3rd cycle of studies consist basically in their inclusion in the website of the Faculdade and in the pamphlets
used to advertise the doctoral courses, besides the information provided by the thesis directors in the specific
context of each project.

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.

Existe um Coordenador do Doutoramento que coordena todas as atividades deste 3º ciclo e articula com os
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diferentes órgãos: Assembleia da Faculdade que inclui Docentes, Funcionários e Estudantes e que aprova os
planos estratégicos de médio prazo e o plano de acção para o mandato do Director, o Director que elabora o plano
estratégico e assegura o bom funcionamento da Faculdade nomeadamente a coordenação de todas as atividades
de ensino e de investigação, o Conselho Científico composto por 12 Doutores e que se pronuncia sobre a criação
de Ciclos de Estudos e Cursos; aprova os planos de estudos; organiza a distribuição do serviço docente
homologada pelo Director e promove a publicação e divulgação dos programas das unidades curriculares. E o
Conselho Pedagógico constituído por 3 Docentes e Estudantes dos 3 ciclos, que se pronuncia sobre a criação de
novos ciclos de estudos, orientações pedagógicas, métodos de ensino e avaliação e promove a avaliação
pedagógica.

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 Coordinator of the PhD coordinates all activities of the 3rd cycle and interacts with the diferent organs: the
Assembly of the Faculty including Faculty, Staff and Students and approving the plans for medium-term strategic
and action plan for the office of the Director, the Director who prepares the strategic plan and ensures the smooth
running of the School including the coordination of all teaching and research, the Scientific Council composed of
12 PhDs and is heard about the creation of new courses and cycle of studies, approves the curricula; organizes the
distribution of teaching service approved by the Director and promotes the publication and dissemination of
programs of curriculum units. And the Pedagogical Council consisting of 3 faculty members and 3 students of, one
of each cycle, which is heard about the creation of new courses and cycles of study, teaching guidelines, teaching
methods and evaluation and promotes the pedagogical evaluation.

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.

Os docentes são chamados a pronunciar-se sempre que é adequado tomar decisões globais sobre o ciclo de
estudos ou sobre os processos de ensino/aprendizagem em reuniões gerais de docentes ou específicas por
grupos, ou através dos representantes no Conselho Cientifico. Os estudantes participam ao nível da Assembleia da
Faculdade, do Conselho Pedagógico e da Comissão de Auto-Avaliação. O Conselho Pedagógico, que integra um
estudante do 3º ciclo, tem reuniões mensais em que analisa todas as questões do funcionamento pedagógico, mas
igualmente promove recolha de dados sobre aspetos específicos do funcionamento pedagógico dos cursos.

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.

Lecturers are heard whenever it is appropriate to make global decisions about the cycle of studies or about the
processes of teaching / learning in general meetings of teachers or specific groups, or through their
representatives in the Scientific Council. Students participate at the level of the Faculty Assembly, Pedagogical
Council and the Comission for Interbna Evaluation. The Pedagogical Council, which includes a student of the 3rd
cycle, has monthly meetings in which it analyzes all the issues of educational functioning, but also promotes the
collection of data on specific aspects of the pedagogical functioning of courses.
.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
A UL dispõe de um Conselho de Garantia da Qualidade (CGQ) que integra professores de todas as faculdades e
institutos, alunos e funcionários não docentes, e que tem por missão promover e avaliar a qualidade no quadro da
Política de Qualidade definida para a Universidade. O CGQ promove iniciativas dirigidas a todas as Unidades
Orgânicas, tendo em vista a rentabilização de recursos e a promoção transversal de medidas e de boas práticas. A
coordenação e implementação de medidas na área da Qualidade são responsabilidade do Gabinete de Garantia da
Qualidade (GGQ), que presta apoio técnico e administrativo ao CGQ. Cumprindo o Artigo 22º dos Estatutos da FP,
a Comissão de Avaliação Interna (CAI), composta por dois docentes, um estudante e um funcionário não docente,
tem por missão definir procedimentos formais para aprovação, acompanhamento e avaliação periódica dos Ciclos
de Estudos da FP, em ligação com as orientações, metas e procedimentos estabelecidos pelo CGQ e em
articulação com o GGQ.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle.
The UL has a Board of Quality Assurance -QCA which includes lecturers from all faculties and institutes,
students and non-teaching staff, whose mission is to promote and evaluate the quality within the defined
quality policy for the University. The QCA promotes initiatives to all Units, in order to maximize resources and
cross-promotion measures and best practices. The coordination and implementation of measures in the area of
Quality is the responsibility of the Office of Quality Assurance (QAG), which provides technical and
administrative support to the QCA. In compliance with Article 22 of the Statute of the FP, the Commission for
Internal Assessment (CAI), composed of two lecturers, a student and a non-teaching stafs member has the task
of defining formal procedures for approval, monitoring and periodic evaluation of the Cycles of Studies on
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Faculdade de Psicologia in conjunction with the guidelines, goals and procedures established by the QCA, in
conjunction with the QAG.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição.

A CAI da FP é presidida pela Professora Doutora Maria João Afonso, por delegação do presidente da Assembleia
da Faculdade, Professor Doutor Bruno Gonçalves, posto que também é membro efectivo dessa Assembleia. A
presidente da CAI representa a FP no CGQ, coordenado pela Pró-Reitora , Professora Doutora Ana Nunes de
Almeida, e tem participado activamente na promoção de iniciativas e no desenvolvimento de actividades na área da
qualidade, em colaboração com o GGQ.
Por exemplo, tem participado de forma continuada na organização de Jornadas do Ciclo “Conhecer para Intervir”
(desde Novembro de 2010), que têm como objectivo geral analisar as preocupações e problemas que afectam a UL,
previamente identificados, tendo em vista recolher sugestões de acção para intervir e os resolver. Fez parte da
comissão que preparou, o ESTATUTO DOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS DA
UL (em discussão).

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
The Internal Assessment Committee (IAC) of the FP is chaired by Professor Maria João Afonso, as delegated by
the President of the Assembly of the Faculty, Professor Bruno Gonçalves, since she is also a member of this
Assembly. The President of the CAI represents the of FP in QCA, coordinated by the Pro-Rector, Professor Ana
Nunes de Almeida, and has been actively involved in promoting initiatives and development activities in the area
of quality, in collaboration with the QAG.
For example, she has continuously participated in organizing the Conferences Cycle "Knowing to Intervene"
(since November 2010), which aims at analyzing the previously identified concerns and problems affecting the
UL, in order to collect suggestion of action to intervene and resolve them. She was part of the committee that
prepared the STATUS OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS OF UL (under discussion).

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
São efectuados semestralmente inquéritos aos estudantes e docentes, online, de resposta facultativa,
coordenados pelo GGQ, para avaliação do funcionamento das uc do semestre anterior, os quais têm obtido baixa
adesão. Está a decorrer uma avaliação que se espera que alcance melhor representatividade da comunidade
académica da FP, devido a um processo de mobilização de professores e estudantes. Desde há anos que é prática
corrente a realização de inquéritos nas uc, por iniciativa dos docentes que as leccionam. Ao nível do
Doutoramento, são realizadas avaliações das u.c. curriculares que funcionam em grupo; nos processos tutoriais a
avaliação é feita conjuntamente pelo orientador e cada um dos estudantes.

Para além disso, os Serviços Académicos sistematizam informação sobre o número de estudantes e de
diplomados para facilitar a tomada de decisão pelos diferentes Órgãos de Gestão.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle.
Surveys are conducted every semester to students and lecturers, online,with voluntary response, coordinated
by the QAG, to evaluate the functioning of the C.U. of the previous semester. Unfortunely, these have had poor
adherence. We have an ongoing evaluation that is expected to achieve better representation of the academic
community of FP due to a process of mobilization of lecturers and students. For years, it is common practice to
carry out inquiries in most c.u., by initiative of the lecturers. At the PhD level, group c.u.are evaluated with sthese
surveys; in the tutorial processes evaluation is made jointly by the supervisor and each of the students.

2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade
http://www.ul.pt/pls/portal/docs/1/246058.PDF

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria.
Dos inquéritos internos, realizados pelos docentes nas uc que leccionam, foram decorrendo ao longo dos anos
reformulações pontuais, ainda que expressivas do esforço de ajustamento de conteúdos e métodos aos objectivos
formativos. Dado que até ao momento a resposta aos inquéritos online do GGQ da UL tem sido facultativa, não tem
tido adesão significativa, na FP como em toda a UL, o que inviabiliza que deles decorram propostas generalizáveis
de melhoria pedagógica.

2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions.
From the internal surveys conducted by the lectuerrs who teach each group c.u. were derived some reformulations
over the years off, though expressive of the effort of rnal investigations conducted by the professors who teach at
UC were Derived reformulations over the years off, though expressive of the effort of adjustment of the contents
and methods to the training objectives. So far the response to online surveys conducted by rhe QAGfrom UL has
been optional, and has not had significant adherence in FP and in all UL, which prevents them to derive
generalizable proposals for improving teaching.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
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O Doutoramento em Psicologia da FPUL foi acreditado preliminarmente pela Agência de Avaliação e Acreditação
do Ensino Superior a 5.04.2011 - CEF/0910/17962

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
The PhD in Psychology FPUL was preliminarily accredited by the Agency for Assessment and Accreditation of
Higher Education 05/04/2011 - CEF/0910/17962

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 (m2)

Área da Gestão / Management area 99.8

Área de Serviços / Services area 453

Área de Armazém e Arquivos / Storage and archives area 332

Área Sala de Reuniões / Meeting Room 154.3

Área Salas de Trabalho / Workspace area 127

Área Deptº Arquivo Arrecadação / Storage and Archive Department Area 52.8

Área Gabinetes Consulta / Consulting rooms 124.3

Áreas Salas Observação / Observation rooms 91.4

Área Centros Projectos / Project Centre area 207.9

Área Salas de Apoio Alunos / Student Support area 478.6

Área Auditório / Auditorium 227.7

Área Hall e Átrio / Hall and Atrium 425.5

Área Salas Aulas / Classrooms 982.3

Área Laboratórios / Laboratories 199.3

Testoteca 20

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

Equipamentos e materiais / Equipment and materials
Número /
Number

Monografias / Monographs 39500

Revistas Científicas Impressas / In print Science Journals 1420

Acessos à B-on e a bases de dados electrónicas específicas/Electonic data basis access (PsycINFO®, PsycARTICLES®,
PsycBooks, PsycExtra, Psychology & Behavioral Sciences Collection, Education Research Complete, -Research Starters –
Education, AtoZ), / Access to B-on and specific Data Bases

246400

Documentos multimédia e audiovisuais / Multimedia and audiovisual documentation 1100

Lugares sentados na Biblioteca / Seating places in the library 130

PC’s disponíveis na Biblioteca para público / Library's Public computers 8

Salas de aula/Classrooms; Data show / Data Show ; Mesa Uninet (com computador integrado) / Uninet Table (with integrated
computer); Som / sound; Rede física (cobre) a 100Mbits / Physical Network (copper) up to 100Mbps; Rede wireless (WiFi) a
56Mbits /Wireless Network (WiFi) up to 56 Mbps

20

Salas de Tecnologias / Computer Classrooms Data show / Data Show ;Mesas Uninet (com computador integrado) / Uninet
Table (w ith integrated computer); Ecrã interactivo / Interactive Screen;Som / Sound;Rede física (cobre) a 100Mbits; Rede w
ireless (WiFi) a 56Mbits; Impressão laser a cores

2
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Sala de alunos (sala I) / Students' Support Room I; Mesas com equipamentos informáticos individuais - 40 unidades /
Individual Computers - 40 units; Digitalizador de documentos / Document Scanner; Rede física (cobre) a 100Mbits / Physical
Netw ork (Copper); Rede w ireless (WiFi) a 56Mbits

1

Sala de alunos (sala II) / Students Support Room II; Capacidade para 20 ligares sentados/Capacity to 20 seats; Rede física
(cobre) a 100Mbits/ Physical Network (Copper) up to 100 Mbps; Rede wireless (WiFi) a 56Mbits/ Wireless Network (WiFi) up
to 56 Mbps

1

Sala de alunos (sala III) / Students' Support room III; Mesas Uninet (com computador integrado) - 10 unidades / Uninet Tables
(w ith embedded computer) – 10 units ; Sistema de impressão com cartão de cópias carregável ; Digitalizador de documentos
; Rede w ireless (WiFi) a 56Mbits

1

Sala de vídeo-conferência / Video Conferencing Room; Computador portátil / Laptop Computer; Sistema de som de sala;
Sistema de distribuição remota de som e imagem;Sistema de vídeo-conferência com 8 destinos em simultâneo; Rede física
(cobre) a 100Mbits; Rede w ireless (WiFi) a 56Mbits

1

Salas de sentido único / Looking glass room; Vidro com sentido único de visão / one-w ay looking glass; Sistema de som /
Sound system; Unidade de gravação de video / Video recording unit; Rede física (cobre) a 100Mbits / Physical netw ork
(copper) up to 100 Mbs; Rede w ireless (WiFi) a 56Mbits

3

Anfiteatro; Projecção de vídeo com 17 mtos na diagonal; Sist. tradução simultânea c/ 3 cabines; Sist.difusão w ireless para
receptores c/auscultadores; Sist.registo de vídeo Full HD; Sist.registo de áudio em vários formatos; Sist. som ambiente; Rede
física a 100Mbits ; Rede w ireless (WiFi) 56Mbits

1

Instrumentos (Testes e Provas) de avaliação do domínio cognitivo-intelectual, incluindo baterias de inteligência e memória,
testes e provas de avaliação das capacidades de organização percetiva, estruturação espacial, desenv.grafo-motor e
lateralidadeapacidades cognitiva e raciocínio

35

Instrumentos (Testes e Provas) de avaliação da personalidade e da psicopatologia, incluindo inventários de personalidade, de
psicopatologia clínica e da personalidade, provas projetivas e escalas de auto-avaliação e de hetero-avaliação para
problemáticas específicas

40

A FP/CIPUL participa na rede de recursos da UL que permitem acesso a outros equipamentos para investigação incluindo
captura de movimentos oculares ou dados de ressonância magnética funcional

3

Laboratório:a) sala de aplicação colectiva com 12 “work-stations” com computador e software especializado para a
programação e recolha de dados (e.g., eprime, superlab). b) 4 salas individuais, 2 insonorizadas, c/ computadores para
apresentação de estímulos e estímulos e recolha de respostas.

4

Plataforma Moodle; Sofware Statistica, SPSS, NVivo, base PsycLit, Ebsco, EndNote, E-Prime, Superlab 9

3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Ao nível do Doutoramento em Psicologia, existem parcerias estabelecidas para:
1. Organização de programas de Doutoramento em Associação ou Co-Tutela
2. Programas de Doutoramento Europeu
3. Colaboração de docentes de Universidades estrangeiras como co-orientadores e para a lecionação de módulos
em seminários.
4. Parcerias com equipas de Universidades estrangeiras para projetos de investigação, em que se integram
algumas teses de Doutoramento

3.2.1 International partnerships within the study cycle.
At the level of the PhD in Psychology, there are partnerships for:
1. Organisation of PhD Programmes in Association or Co-Guardianship;
2. European Doctoral Programmes;
3. Collaboration of faculty from foreign universities as co-advisors and to lecture some modules in seminars;
4. Partnerships with foreign universities teams for research projects, which integrate some PhD theses.

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
Ao nível do Doutoramento, a FPUL estabeleceu protocolos com a Universidade de Coimbra para a realização de
dois Programas de Doutoramento Inter-Universitário, em Regime de Co-Tutela, nas especialidades de Psicologia da
Educação e da Psicologia Clínica (área temática: Psicologia da Família e Intervenção Familiar). No âmbito da
Universidade de Lisboa, participa de dois Programas de Doutoramento conjuntos da Universidade de Lisboa -
Doutoramento em Ciência Cognitiva com Faculdades de Medicina, Letras e Ciências, e Doutoramento em
Migrações com Institutos e Educação, Geografia e Ordenamento do território e ciências Sociais.
Tem ainda em preparação um programa de Doutoramento conjunto com o Instituto de Ciências Sociais, na
especialidade de Psicologia Social.
Finalmente, existem parcerias com equipas de Universidades Portuguesas (e.g. Coimbra, Minho) para projetos de
investigação, em que se integram algumas teses de Doutoramento.

3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.
At the PhD level, the FPUL established protocols with the University of Coimbra for the realization of twonter-
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University Doctoral Programs in the specialties of Educational Psychology and Clinical Psychology (Family
Psychology and family Intervention). Within the University of Lisbon, FPUL participates in two joint doctoral
programs - PhD in Cognitive Science with the faculty of Medicine, Faculty of Humanities and Faculty of Sciences,
and the PhD in Migration Studies with the Institute of Education, Institute of Geography and Spatial Planning and
Institute of Social Sciences.
It is also in preparation a PhD program with the Institute of Social Sciences, in the speciality of Social Psychology.
Finally, there are partnerships with teams of Portuguese Universities (eg Coimbra, Minho) for research projects,
which integrate some PhD theses.

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
A FPUL valoriza a colaboração com outras instituições nacionais e internacionais, de acordo com os objetivos
estratégicos definidos para a Faculdade e para a Universidade de Lisboa. Estas colaborações têm sido
incentivadas ao nível da UL e da Área Estratégica das Ciências Sociais, mas surgem também em grande parte de
iniciativas dos docentes, através da partilha de projetos de investigação e de docência conjuntos. A colaboração
internacional, nomeadamente com países Europeus, os EUA e o Brasil, para projetos de investigação ou troca de
estudantes e docentes tem sido fortemente incentivada.
Todas as propostas são apresentadas ao Conselho Científico que definiu regras para aprovação dos protocolos
estabelecidos entre Faculdades, e depois assinados pelo diretor, ou propostos ao Reitor para protocolos entre
Universidades.

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
FPUL values the cooperation with other national and international institutions, in accordance with the strategic
objectives set for the FPUL and the University of Lisbon. These collaborations have been encouraged at the level of
the UL-Strategic Area for Social Sciences, but also arise largely from initiatives of teachers through the sharing of
research projects and teaching sets. International collaboration, particularly with European countries, the U.S. and
Brazil, for research projects and exchange of students and teachers are strongly encouraged.
All proposals are submitted to the Scientific Council which has set rules for approval of the protocols established
between Faculties or Universities, and then signed by the Director for prptocols between Faculties, or proposed to
the Dean for protocols between Universities.

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
Ao nível do Doutoramento em Psicologia, o relacionamento com o tecido empresarial e o setor público,
nomeadamente com empresas, escolas, instituições de saúde e organizações civis, concretiza-se
fundamentalmente na realização de parcerias que permitem o desenvolvimento de projetos de investigação que
visam responder a problemas e inquietações da sociedade, ao nível da Educação, da Saúde ou dos Práticas
Profissionais, permitindo , por um lado a construção do conhecimento que vise contribuir para uma melhor e mais
eficaz utilização da Psicologia para resolver problemas da sociedade atual, mas também criar as condições em
termos de trabalho de campo, acesso a populações especificas, etc., que permitam essa construção do
conhecimento.

Paralelamente, algumas das atividades que decorrem durante a formação avançada, nomeadamente as
conferências por especialistas estrangeiros, são abertas ao público em geral, contribuindo assim para a
disseminação do conhecimento científico atualizado.

3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
At the level of PhD in Psychology, the relationship with the business and the public sector, particularly with
enterprises, schools, health institutions and civil organizations, are realized primarily by the creation of
partnerships that enable the development of research projects that aim to respond to problems and concerns of
society at the level of education, health or professional practices, allowing on the one hand the construction of
knowledge that aims to contribute to a better and more effective use of psychology to solve problems of modern
society, but also to create conditions in terms of field work, access to specific populations, etc.., allowing these
construction of knowledge.

In addition, some of the activities taking place during advanced training, including lectures by foreign experts, are
open to the general public, thus contributing to the dissemination of current scientific knowledge.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares
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Mapa VIII - Bruno Ademar Paisana Gonçalves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Bruno Ademar Paisana Gonçalves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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 - Manuel Pires Matos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel Pires Matos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado 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 - Maria Teresa Fagulha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Teresa Fagulha

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Constança Maria Sacadura Biscaia da Silva Pinto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Constança Maria Sacadura Biscaia da Silva Pinto

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado 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 - João Manuel Rosado de Miranda Justo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Manuel Rosado de Miranda Justo

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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 Eugénia de Loureiro Polónio pereira Duarte Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Eugénia de Loureiro Polónio pereira Duarte Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
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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 Torres Vieira Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Salomé Torres Vieira Santos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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 - António José dos Santos Branco Vasco

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José dos Santos Branco Vasco

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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 Frederico Henzler Ferreira Marques

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Frederico Henzler Ferreira Marques

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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 - Leonel Garcia Marques

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Leonel Garcia Marques

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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 Eduarda Carlos Castanheira Fagundes Duarte

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Eduarda Carlos Castanheira Fagundes Duarte

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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 Luísa Torres Queiroz de Barros

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Luísa Torres Queiroz de Barros
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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 - Ana Margarida Vieira da Veiga Simão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Margarida Vieira da Veiga Simão

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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 - Arlette Therese Marcelle Marie Joseph Verhaeghe

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Arlette Therese Marcelle Marie Joseph Verhaeghe

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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 - Fernando Carlos Sepúlveda Afonso Fradique

ACEF/1112/17962 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=25b4...

19 de 71 26-04-2012 15:34



4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Carlos Sepúlveda Afonso Fradique

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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 - Rodrigo de Sá-Nogueira Saraiva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rodrigo de Sá-Nogueira Saraiva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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 - Rosa de Jesus Ferreira Novo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rosa de Jesus Ferreira Novo

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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:
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Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António Manuel Simões Pereira Duarte

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Manuel Simões Pereira Duarte

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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 - Isabel Maria da Costa Nunes Janeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria da Costa Nunes Janeiro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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 - Isabel Maria de Santa Bárbara Teixeira Nunes Narciso Davide

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria de Santa Bárbara Teixeira Nunes Narciso Davide

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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

Mapa VIII - João Manuel Monteiro da Silva Moreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Manuel Monteiro da Silva Moreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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 Palma de Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Palma de Oliveira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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 - Manuel Joaquim Henriques Rafael

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel Joaquim Henriques Rafael

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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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 Alexandra Penedo Marques Pinto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Alexandra Penedo Marques Pinto

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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 José Chambel Soares

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria José Chambel Soares

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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 Teresa Meireles Lima da Silveira Rodrigues Ribeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Teresa Meireles Lima da Silveira Rodrigues Ribeiro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
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<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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 - Mário Augusto de Carvalho Boto Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Augusto de Carvalho Boto Ferreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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 - Telmo Ventura Mourinho Baptista

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Telmo Ventura Mourinho Baptista

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar 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 - Luís Manuel Cardoso Joyce Moniz

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Luís Manuel Cardoso Joyce Moniz

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático 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 - Adelina Natércia Cunha Lopes da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Adelina Natércia Cunha Lopes da Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático 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 - Maria Isabel Real Fernandes Sá

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Isabel Real Fernandes Sá

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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 - João Paulo Maroco Domingos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Paulo Maroco Domingos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

ISPA-IU

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado 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 - Rita Mafalda da Costa Francisco

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rita Mafalda da Costa Francisco

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar 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 - Tânia Pereira do Nascimento Montenegro Ramos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Tânia Pereira do Nascimento Montenegro Ramos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

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>
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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

Nome / Name
Grau /
Degree

Área científica / Scientific Area
Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Bruno Ademar Paisana Gonçalves Doutor Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

Manuel Pires Matos Doutor Psicologia Clínica Ficha submetida

Maria Teresa Fagulha Doutor Psicologia Clínica Ficha submetida

Constança Maria Sacadura Biscaia da
Silva Pinto

Doutor Psicologia 30 Ficha submetida

João Manuel Rosado de Miranda Justo Doutor Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

Maria Eugénia de Loureiro Polónio
pereira Duarte Silva

Doutor Psicologia/Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

Maria Salomé Torres Vieira Santos Doutor Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

António José dos Santos Branco Vasco Doutor
Psicologia/Psicoterapia e
Aconselhamento

100 Ficha submetida

José Frederico Henzler Ferreira
Marques

Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Leonel Garcia Marques Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Maria Eduarda Carlos Castanheira
Fagundes Duarte

Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Maria Luísa Torres Queiroz de Barros Doutor
Psicologia-Psicoterapia e
Aconselhamento

100 Ficha submetida

Ana Margarida Vieira da Veiga Simão Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Arlette Therese Marcelle Marie Joseph
Verhaeghe

Doutor Psicologia Geral 100 Ficha submetida

Fernando Carlos Sepúlveda Afonso
Fradique

Doutor Psicoterapia e Aconselhamento 100 Ficha submetida

Rodrigo de Sá-Nogueira Saraiva Doutor Psicologia Geral / Etologia 100 Ficha submetida

Rosa de Jesus Ferreira Novo Doutor Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

António Manuel Simões Pereira Duarte Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Isabel Maria da Costa Nunes Janeiro Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Isabel Maria de Santa Bárbara Teixeira
Nunes Narciso Davide

Doutor Psicologia Social 100 Ficha submetida

João Manuel Monteiro da Silva Moreira Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

José Manuel Palma de Oliveira Doutor Psicologia Social 100 Ficha submetida

Manuel Joaquim Henriques Rafael Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Maria Alexandra Penedo Marques Pinto Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Maria José Chambel Soares Doutor Psicologia Social 100 Ficha submetida

Maria Teresa Meireles Lima da Silveira
Rodrigues Ribeiro

Doutor Psicologia Social 100 Ficha submetida

Mário Augusto de Carvalho Boto Ferreira Doutor Psicologia Social 100 Ficha submetida

Telmo Ventura Mourinho Baptista Doutor Psicoterapia Ficha submetida

Luís Manuel Cardoso Joyce Moniz Doutor Psicologia Ficha submetida

Adelina Natércia Cunha Lopes da Silva Doutor Psicologia Ficha submetida

Maria Isabel Real Fernandes Sá Doutor Psicoterapia e Aconselhamento 100 Ficha submetida

João Paulo Maroco Domingos Doutor Biologia Vegetal Ficha submetida

Rita Mafalda da Costa Francisco Doutor Psicologia 50 Ficha submetida

Tânia Pereira do Nascimento
Montenegro Ramos

Doutor Cognição Social Ficha submetida

   2580  

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos
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4.1.3.1.a Número de docentes em tempo integral na instituição
25

4.1.3.1.b Percentagem dos docentes em tempo integral na instituição (campo de preenchimento automático,
calculado após a submissão do formulário)

<sem resposta>

4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
25

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)

<sem resposta>

4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor
25

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)

<sem resposta>

4.1.3.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
<sem resposta>

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)

<sem resposta>

4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
<sem resposta>

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)

<sem resposta>

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

A Universidade de Lisboa só aprovou o Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes em Junho de
2011 e só no dia 1 de Março foi completado o Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes da
Faculdade de Psicologia, depois de um debate alargado. Este começou imediatamente a ser aplicado, em relação
aos anos de 2008- 2011, em termos ainda de uma ponderação curricular mas com base nos mesmos critérios e
indicadores, e a partir de 2012 com a grelha agora aprovada (ver link em baixo).
No entanto, os docentes sempre foram regularmente avaliados na sua atividade científica e pedagógica através das
diferentes provas e concursos, dos relatórios quinquenais, assim como pelas avaliações relativas à atividade
pedagógica conduzidas pelo Conselho Pedagógico e as organizadas pelo Gabinete de Qualidade da Universidade
de Lisboa, e que incluem os inquéritos aos estudantes e docentes sobre as unidades curriculares. Dados estes que
depois de tratados são enviados para a Faculdade, os Órgãos e os próprios docentes. Infelizmente a adesão dos
estudantes tem sido reduzida, estando neste momento em curso um trabalho com os estudantes para aumentar a
taxa de adesão.
A atualização do corpo docente tem sido um objetivo da Direcção e do Conselho Científico, organizando diversas
ações sobre a utilização de metodologias especificas (NVivo), de apoio à atividade docente (Moodle) de apoio á
divulgação (Repositório), e de divulgação cientifica com conferencias e workshops.
A Faculdade incentiva a participação dos docentes em encontros internacionais e em parcerias nacionais e
internacionais que visam essa atualização. Existe também um esforço claro para manter a Biblioteca atualizada
com as monografias fundamentais em todas as áreas do curso.

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The University of Lisbon only approved the Rules of Lecturer Performance Evaluation in June 2011 and only on
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March 1 was completed the Regulation of Lecturers Performance Evaluation of the Faculty of Psychology, after an
extended debate. This immediately began to be applied, for the years 2008 - 2011, for the moment in terms of global
curriculum evaluation, but with a weighting based on the same criteria and indicators, and from 2012 with the grid
thar has now been approved (see link below).
However, lecturers have always been regularly evaluated on their scientific and pedagogical activity through
various forms, the quinquennial reports, as well as the evaluations of the pedagogical activity conducted by the
Pedagogical Council and organized by the Quality Office, University of Lisbon, taht include surveys of students and
lecturers about the c.u.. This data, after being treated, is sent to the faculty, the Governing Bodies and the lecturers
themselves. Unfortunately, the adherence of students has been reduced and we are conducting now an ongoing
work with students to increase the membership fee.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://www2.fp.ul.pt/regulamentos-e-normas2

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos.
A Faculdade de Psicologia e o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa partilham instalações e serviços.
Estes Serviços Comuns FP-IE incluem uma Divisão de Serviços Académicos, uma Divisão de Serviços de
Documentação que inclui a Biblioteca, uma Divisão de Serviços Financeiros e Administrativos e uma Divisão de
Serviços Técnicos e dispõem de quarenta e cinco unidades de pessoal não docente, globalmente afetas aos
diferentes Ciclos de Estudos, das quais cinco são dirigentes, dezassete são técnicos superiores, uma é técnico de
informática, quinze são assistentes técnicos e oito são assistentes operacionais. Para além disso a FP dispõe
ainda de uma Assessoria e Secretariado próprios que integram 2 técnicos superiores e um assistente
administrativo e que prestam funções diretas de Assessoria aos Órgãos Diretivos, aos Docentes e aos
Investigadores, articulando sempre que necessário com os Serviços Comuns FP-IE.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle.
The Faculty of Psychology and the Education Institute, University of Lisbon share facilities and services. These
FP-IE Common Services include a Division of Academic Services, a Division of Documentation Services which
includes the Library, a Division of Financia and Administrativel Services and a Technical Services Division and
have forty-five non-teaching staff persons, overall afected the different Cycles of Studies, of which five are
Service Coordinators, seventeen are senior technicians, one is a computer technician, fifteen are assistant
technicians and eight are perational assistants. In addition, FP also has its own Advisory and Secretariat that
integrate two technicians and one administrative assistant, who provide direct assistance to the Direction, The
other Government Bodies, the Lecturers and Researchers, coordinating their function where appropriate with
the FP-IE Common Services .
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos.
A estrutura de qualificações do pessoal não docente de apoio ao ciclo de estudos é a seguinte: 10% possuem o
grau de Mestre, 44% o grau de licenciado, 23% possuem o 12º e 11º anos de escolaridade e 23% possuem o 4º e 9º
anos de escolaridade.

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle.
The qualification structure of the non-teaching staff who supports the cycle of studies is as follows: 10% have a
master's degree, 44% graduate degree, 23% had a 12 or 11 years level of education and 23% had 4 or 9 years of
schooling.

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
A avaliação do desempenho do pessoal não docente regula-se pelo disposto na Lei nº 66-B/2007, de 31 de
Dezembro (SIADAP) e é aplicada a todos os funcionários.

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
Performance evaluation of the non-teaching staff is governed by the provisions of Law No.66-B/2007 31
December (SIADAP) and is aplyed to all employees.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
No ano de 2011 catorze funcionários frequentaram ações de formação, que totalizaram 343 horas. A frequência de
ações de formação por parte de um maior número de trabalhadores não se concretizou excecionalmente durante o
anod e 2011, devido à impossibilidade de compatibilizar as exigências decorrentes do regular funcio-namento dos
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Serviços com a dispensa dos mesmos para a frequência de Ações de Formação.
Está enste momento em aplocação um programa mais alargado para o ano de 2012.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
Every year a plan of training for the non-teaching staff is prepared, and all employees must attend at least one
training activity. In 2011 only fourteen employees attended training activities, which totaled 343 hours. The
frequency of training initiatives on the part of a larger number of workers exceptionaly did not hapen during the
year 2011, due to the impossibility of reconciling the requirements of the regular functioning of the Services in a
phase of major changesand reorganization of services, with the release of the same to participate in the training
activities.
It is currently under preparation a broader program for the year 2012.
Some employees attend courses at UL, with waiver of fees, or in other universities, by their own initiative, but
benefiting from the status of a student worker.

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 %

Masculino / Male 23

Feminino / Female 77

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 0

24-27 anos / 24-27 years 15

28 e mais anos / 28 years and more 85

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 6

Centro / Centre 25

Lisboa / Lisbon 46

Alentejo / Alentejo 3

Algarve / Algarve 0

Ilhas / Islands 4
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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 11.5

Secundário / Secondary 78

Básico 3 / Basic 3 4.5

Básico 2 / Basic 2 3

Básico 1 / Basic 1 3

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 27.5

Desempregados / Unemployed 0

Reformados / Retired 7

Outros / Others 65.5

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular

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

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 13

2º ano curricular 16

3º ano curricular 57

 86

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 15 23 20

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 15 23 20

N.º colocados / No. enrolled students 15 23 20

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 15 23 20

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 0 0 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

 60 92 80

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes.
O apoio pedagógico é realizado sobretudo pelo Gabinete de Apoio Psico-Pedagógico (GAPE) que desenvolve e
participa em acções de acompanhamento dos alunos do início ao fim do seu percurso académico. O GAPE
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desenvolve ações de apoio aos alunos nas várias etapas do seu percurso académico, nomeadamente na fase de
candidatura e acolhimento e durante o percurso académico. No geral as actividades do GAPE são mais dirigidas
aos estudantes do MIP, no entanto algumas actividades também se dirigem aos estudantes do 3º ciclo::
1.Apoiando os alunos, individualmente e em grupo, com vista à sua adaptação ao Ensino Superior, promovendo o
seu bem-estar geral e o sucesso académico;
2 Apoiando alunos com necessidades educativas especiais;
3. Divulgando ações relevantes para a formação contínua dos alunos.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
The educational support is accomplished primarily by the Psycho-Pedagogic Support Office (GAPE), which
develops and participates in the follow-up of students from the beginning to the end of their academic career. The
GAPE develops actions in support of students at various stages of their academic career, particularly at the
application stage and during the reception and during the academic course. In general the activities of the GAPE
are geared toward students of the Masters, however some activities are also directed to students of the 3rd cycle :
1. Supporting students individually and in groups, to facilitate teh adaptation to higher education, promoting their
well-being and academic success;
2 Supporting pupils with special educational needs;
3. Publicizing actions relevant to the training of students.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
A integração dos estudantes é uma preocupação de toda a UL e da FP em particular. No 3º ciclo esta integração
passa por encontrar as melhores condições de acolhimento e espaços de trabalho; criar condições de apoio em
termos dos recursos disponíveis na Biblioteca, audio-visuais, etc; realização de workshops específicos para estes
estudantes e divulgação da informação sobre conferências e acções de formação realizadas pela FP. Vários
estudantes do 3º ciclo bolseiros também têm uma iniciação à actividade docente, colaborando em aulas práticas
ou no acompanhamento de dissertações de mestrado que se integram no seu projeto de doutoramento, permitindo
assim um trabalho de equipa, sempre com supervisão do orientador de doutoramento. Recentemente foi lançado o
Projeto Moodle para Doutorandos "Jovens investigadores em comunicação”com o objetivo de facilitar a partilha de
recursos entre os estudantes de doutoramento e promover um sentimento de grupo e de identidade institucional.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
The integration of students is a concern of all UL and of FP in particular. In the 3rd cycle this integration means to
find the best conditions for reception and workspaces, create conditions for support in terms of available resources
in the library, audio-visual, etc.; workshops specific to these students and disseminate information on conferences
and training activities offered by FP. Several students of the 3rd cycle that have fellowships also have an
introduction to teaching, working in practical classes or masters that articulate with their doctoral project, allowing
a team effort, always under the supervision of PhD supervisor. Recently launched the Project to Moodle Docs
"Young researchers in communication" with the objective of facilitating the sharing of resources among PhD
students and promote a sense of group and institutional identity.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
O GAPE apoia os estudantes e recém-diplomados na transição para o mercado de trabalho, com vista a promover a
empregabilidade e futura inserção profissional, individualmente e em grupo, realizando ações coletivas de
promoção da empregabilidade; informando alunos e recém-diplomados sobre possibilidades de prosseguimento
de estudos; divulgando oportunidades de estágio e de emprego; divulgando ações relevantes para a formação
profissional dos diplomados. A comunicação entre os atuais e antigos alunos da FP, com vista a fomentar a
colaboração recíproca e a futura inserção no mercado de trabalho dos alunos finalistas, tem sido promovida pelo
GAPE nas diversas atividades desenvolvidas dirigidas a este público-alvos através de uma newsletter e
virtualmente, aproveitando o Facebook como um canal de comunicação privilegiado por muitos hoje em dia e que,
pelas suas características reforça o conceito de “rede”, conceito este que pretendemos promover em todas as
atividades desenvolvidas.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
The GAPE supports students and recent graduates in the transition to the labor market, to promote employability
and future integration in the labour market, individually and in groups, carrying out collective actions to promote
employability, informing students and recent graduates about the possibilities of further studies, disseminating
internship opportunities and jobs; disseminating relevant actions for the training of graduates. Communication
between the current and former students of FP in order to foster mutual cooperation and eventual integration into
the labor market for graduate students has been promoted by GAPE in various activities aimed at this target
audience through a newsletter and virtually , taking advantage of Facebook as a privileged communication channel
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by many today and which, by their nature reinforces the concept of "network", a concept that we intend to promote
in all activities.

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.

Ao nível do 3º ciclo têm sido realizados inquéritos nos seminários grupais, cujos resultados são depois integrados
pelos docentes responsáveis na melhoria das condições de ensino; ao nível dos inquéritos organizados pelo
Gabinete de Garantia da Qualidade, a participação tem sido residual. No entanto, sempre que considerado útil
estes estudantes são consultados sobre actividades a organizar ou condições de funcionamento, através de um
mailing list que permite comunicar com todos os doutorandos.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
At the level of the 3rd cycle surveys the surveys have been conducted in group seminars, whose results are then
integrated by the responsible lecturers, to improve education. As to the surveys organized by the Office of Quality
Assurance, participation has been residual. However, where considered useful, these students are consulted about
the activities organized or operating conditions, through a mailing list that lets the Direction communicate with all
doctoral students.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
Ao nível do 3º ciclo, a mobilidade tem sido concretizada sobretudo através de Programas de Doutoramento em
Associação com Universidades estrangeiras (4) ou de Programas de Doutoramento que permitem requerer o
Diploma de Doutoramento Europeu (6). Em ambos os casos é estabelecido um protocolo entre a Universidade de
Lisboa e a Universidade parceira que define o tempo de formação que o estudante deve passar em cada uma das
instituições, para além de outras condições de funcionamento que podem incluir dispensa de pagamento de
prestação(ões) de propinas na UL para pagamento na outra instituição. Este tipo de mobilidade tem sido sobretudo
aplicada a estudantes bolseiros que podem contar com o apoio financeiro da FCT para este período de mobilidade.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
At the level of the 3rd cycle, mobility has been achieved mainly through Doctoral Programs in Association with
foreign universities (4) or Doctorate programs enabling for the European PhD Diploma (6). In both cases, a protocol
is established between the University of Lisbon and and the partner University, that sets the training that the
student must spend in each institution, in addition to other operating conditions that may include exemption from
payment of tuition at UL when paying at another institution. This type of mobility has been mainly applied to
scholarship students a they can count on financial support from FCT for this period of mobility

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.

Os objetivos do Ciclo de estudos são os de dotar os formandos das seguintes capacidades, competências e
conhecimentos e atitudes:
a) Capacidade de compreensão sistemática num domínio da Psicologia;
b) Competência de investigação e conhecimentos dos respectivos métodos num domínio da Psicologia;
c) Capacidade para conceber, projectar, adaptar e realizar uma investigação significativa respeitando as exigências
impostas pelos padrões de qualidade e integridade académicas;
d) Capacidade de análise crítica e de avaliação e síntese de ideias novas e complexas;
e) Capacidade de comunicar com pares, a restante comunidade académica e com a sociedade em geral sobre a
área de especialização;
f) Saber contribuir para o progresso tecnológico, social ou cultural, em contexto académico e ou profissional.
Estes objectivos serão operacionalizados pela capacidade que os estudantes demonstrem de conceber, no final do
1º ano, um projecto de investigação exequível e cientificamente válido, pela submissão de uma ou mais artigos a
publicações científicas e pela qualidade da dissertação de doutoramento apresentado no final do programa de
doutoramento,

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 objectives of this cycle of studies are to equip the Phd students with the following abilities, skills, knowledge
and attitudes:
a) The ability to comprehend a systematic field of Psychology;
b) Research competence and knowledge of its corresponding methods in a field of Psychology;
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c) The capacity to conceive, design, adapt and perform significant research in compliance with the requirements
imposed by standards of academic quality and integrity;
d) The analytical capacity to evaluate, synthesize and criticize new and complex ideas;
e) The ability to communicate with peers, the rest of the academic community and society at large on the area of
specialization;
f) Being able to contribute to the technological progress, social or cultural, ain either or both academic and
professional contexts.
These objectives will be operacionalized and assessed by the proposal of a implementable and scientifically valid
research project, by the submission of one or more paper to scientific journals and by the quality of the PhD
dissertation presented at the end of the PhD program.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
O ciclo de estudos conducente ao grau de doutor compreende duas fases:
a) Curso de formação avançada, com a duração de dois semestres, que pode ser de formato grupal quando o
número de inscritos no programa o aconselhar ou individual/tutorial.
'b) Elaboração da tese de doutoramento, sua discussão e aprovação.
O curso de formação avançada tem um formato variável, podendo ser constituído por um curso com componente
curricular em determinado ramo de conhecimento, pela frequência de um conjunto de unidades curriculares
integradas nos estudos pós-graduados, pela participação em projectos de investigação reconhecidos pelo
Conselho Científico e pela realização de um plano de trabalhos com supervisão. Desde o início do curso de
formação avançada, cada aluno deve ter um orientador, que o aconselha na organização dos seus estudos e na
definição de um plano individualizado de formação.
O número total de créditos a atribuir às unidades curriculares que compõem o Curso de Formação Avançada é de
60 ECTS, correspondendo a 1680 horas de trabalho do aluno, o que foi considerado adequado para o
aprofundamento dos conhecimentos na área de especialidade e o aperfeiçoamento do domínio das metodologias
de investigação necessárias à escolha, preparação e delineamento dum plano de tese, suficientemente elaborado e
detalhado para poder ser discutido no fim, e como parte integrante da avaliação final deste curso. Tendo em conta
que a Comunicação de Bergen de 2005 sobre o Processo de Bolonha prevê para o 3º ciclo uma carga de trabalho
do aluno correspondendo a uma duração de 3 a 4 anos, e que a condução de trabalhos de investigação em
psicologia pressupõem um trabalho de investigação empírica seja laboratorial, de campo ou clínico, cuja
organização e implementação é geralmente muito exigente em termos de tempo e volume de trabalho, decidiu-se
atribuir um terço deste tempo ao Curso de Formação Avançada, e uma carga de trabalho correspondendo a 60
ECTS.
Embora se defina 3 anos como tempo mínimo para completar o doutoramento, sendo 1 ano (2 semestres) para o
Curso de Formação Avançada, e 2 anos para a realização do estudo empírico e preparação da tese, este prazo
pode ser prolongado até 5 anos após o registo definitivo da tese, nos termos do artº 37º do Regulamento de
Estudos Pós-Graduados da Universidade de Lisboa. Tal prolongamento adequa-se especialmente aos alunos que
exercem alguma actividade profissional em simultâneo com os estudos, situação muito frequente nos estudantes
pós-graduados em psicologia.

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process.
The course of study leading to the degree of doctor comprises two phases:
a) an advanced training course, with a duration of two semesters, which can have a group format when the number
of members enrolled in the program advises it or individual/tutorial.
b) the elaboration of doctoral thesis, its discussion and approval.
The advanced training course has a variable format and it may include a course with curricular components in a
particular branch of knowledge, the attendance of a set of curricular units integrated into postgraduate studies, the
participation in research projects recognized by the Scientific Committee and the implementation of a plan of work
with supervision.
The total number of credits to be given to curricular units that make up the advanced training course is 60 ECTS,
corresponding to 1680 hours of student work, which was considered appropriate for the advancement of
knowledge in the area of specialty and for improving the competence in research methodologies needed to choose,
prepare and delineate a thesis plan sufficiently detailed and elaborated that can be discussed at the end of
advanced training course, and as part of its final evaluation. Taking into consideration that the 2005 Bergen
communication regarding of the Bologna process suggests that in the 3rd study cycle, a student workload should
correspond to the duration of 3 to 4 years, and that the conduct of research in psychology requires empirical
(laboratory, field or clinical) research work, whose organization and implementation is generally very demanding in
terms of time and volume of work. It was decided to allocate one-third of this time to the advanced training course,
and a workload equivalent to 60 ECTS.
Although 3 years has been set as the minimum time to complete his doctorate, with 1 year (2 semesters) assigned
to the advanced training course, and 2 years assigned for the completion of the empirical study and preparation of
the thesis, this time limit may be extended up to 5 years after the definitive record of the thesis, in accordance with
the article 37º of the Regulation of Postgraduate Studies of the University of Lisbon. Such extension is especially
meant to students who exercise some professional activity in parallel with his/hers PhD studies, something that is
very common at postgraduate students in Psychology.

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
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Atendendo ao tipo de estrutura do Curso de Formação Avançada, esta revisão curricular tem sido feita para cada
nova edição do Curso de Doutoramento em Psicologia Clínica Dinâmica. Nos outros casos, em que o Curso de
Formação Avançada se faz em regime tutorial, esta questão não se aplica, pois o projeto parte sempre de uma
descrição do estado da arte atualizado
Em termos metodológicos, é a própria formação continuada dos docentes, a organização de seminários e
workshops em metodologias, instrumentos ou softwarede análise de dados que tem permitido essa atualização.
No entanto, o Conselho Científico em conjunto com o Coordenador do Curso de Doutoramento e com a Direção,
utilizou toda a informação recolhida e sistematizada durante este processo de auto-avaliação, que coincidiu com
alterações no regulamento de Estudos Pós-Graduados da Universidade de Lisboa, para rever alguns aspetos
gerais do funcionamente destes cursos.

6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
Given the type of structure of the Advanced Training Course, this curriculum revision has been made for each new
edition of a PhD in Psychodynamic Clinical Psychology . In other cases, where the Advanced Training Course is
done under tutorial, this question does not apply because the project always starts from a description of the
current state of the art.
In methodological terms, it is the training of lecturers, the organization of seminars and workshops on
methodologies, tools or softwarede data analysis, that has allowed this updating.
However, the Scientific Council in conjunction with the Coordinator of the Ph.D. and the Director, use any
information gathered during the present process of self-assessment, which coincided with changes in the
regulation of Post Graduate Studies of the University of Lisbon, to review some aspects of the general funcioning of
these courses.

6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
A estrutura curricular garante a integração dos estudantes na investigação científica ao incluir quer um ano de
formação avançada (CFA) com um ênfase especial na aprendizagem dos métodos de investigação mais adequados
à área de investigação, quer os anos de formação com base tutorial. Assim o curso de formação avançada
centra-se numa formação em metodologias de investigação em psicologia, estando previsto a disponibilidade de
seminários de investigação quer em metodologias quantitativas e/ou qualitativas, e de seminários de doutoramento
na área específica do curso de doutoramento. Nos anos seguintes valoriza-se essencialmente um trabalho
fortemente individualizado, centrado em actividades e tempos de supervisão directa, que permitem um
desenvolvimento das competências de trabalho autónomo, quer ao nível da investigação e análise critica da
produção científica relevante, quer ao nível da organização e implementação do trabalho de investigação, quer
ainda ao nível da sua divulgação.

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research.
The curriculum ensures the integration of students in scientific research, includin either one year of advanced
training with a special emphasis on learning the research methods most appropriate to the area of research, or the
formative years on a tutorial basis. So the advanced training course focuses on training in research methodologies
in psychology, and the availability of research seminars both in quantitative and / or qualitative, and doctoral
seminars on specific area of the PhD course are planned. In the years following the Advanced Training Course, it is
essentially valued a strongly individualized work, focusing on activities and times of direct supervision, which allow
for developing the skills of autonomous work, both in terms of research and critical analysis of the scientific
relevant production, and in terms of organization and implementation of research work, and also at the level of
disseminating their work.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - Seminário de Doutoramento I - Tutorial

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário de Doutoramento I - Tutorial

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Docentes das diferentes especialidades

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Does not apply.
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objectivos deste seminário são os de:
a)Fornecer conhecimentos complementares na área, em áreas afins ou de carácter metodológico e/ou
epistemológico que potenciem o desenvolvimento de um projecto de investigação autónomo.
b) Fornecer conhecimentos complementares especializados de acordo com a natureza dos interesses do
estudantes e dos seus potenciais projectos de dissertação.
c) Contribuir para dotar os estudantes da competência para conceber, planear e descrever um projecto de
dissertação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objectives of this workshop are the following:
a) To provide additional knowledge in the area, in related areas or methodological and epistemological as to endow
the development of an independent research project.
b) To provide additional specialized knowledge according to the nature of the interests of students and their
prospective Dissertation projects.
c) To contribute to provide students with the ability to design, plan and describe a dissertation project.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos dependem da área da especialidade do doutoramento em causa e das necessidades
específicas de cada estudante.

6.2.1.5. Syllabus:
The syllabus will depend on the area of specialty of the PhD program in question and the specific needs of each
student.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A dependência dos conteúdos programáticos quer da área da especialidade do doutoramento em causa das
necessidades específicas de cada estudante decorrem directamente dos objectivos descritos acima.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The dependence of the syllabus and the doctoral specialty area concerned the specific needs of each student
derive directly from the objectives described above.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologia de ensino têm um formato variável, podendo incluir a participação em projectos de investigação
reconhecidos pelo Conselho Científico, pela realização de um plano de trabalhos com supervisão, a participação
em workshop e conferências, a frequência complementar de unidades curriculares do 2º ciclo, planos de leitura,
participação na leccionação de módulos de unidades curriculares do 1ª e 2ª ciclos.
A avaliação desta unidade curricular é feita em conjunto com as outras unidades curriculares do 1º ano do 3º ciclo,
ou seja no fim do Curso de Formação Avançada, com a apresentação e discussão pública de um plano de tese
detalhado, incluindo os objectivos, a revisão de literatura pertinente e actualizada, e um plano de investigação com
indicação dos métodos e resultados esperados. Preside a estas provas um júri constituído pelo orientador e dois
outros doutores da especialidade.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology have a variable format and may include participation in research projects recognized by
the Scientific Committee, carrying out a work plan with supervision, participation in workshop and conferences, the
attendance of supplementary curriculum units (2nd cycle), reading plans, participation as teaching assistants in
curricular units modules of 1st and 2nd cycles.
The evaluation of this curriculum unit is made in conjunction with the other curricular units of the 1st year of the
3rd cycle, i.e. at the end of the advanced training course, with the public presentation and discussion of a detailed
thesis plan, including objectives, an updated review of relevant literature and a research plan with the description of
the methods to be used and the expected results. The discussion is presided by a panel composed by the advisor
and two other doctors of the specialty.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A flexibilidade e diversidade de metodologias de ensino decorrem dos objectivos de fornecer conhecimentos
complementares na área, em áreas afins ou de carácter metodológico e/ou epistemológico que facilitem o
desenvolvimento de um projecto de investigação autónomo e da intenção de fornecer conhecimentos
complementares especializados de acordo com a natureza dos interesses do estudantes e dos seus potenciais
projectos de dissertação,
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The flexibility and diversity of training methodologies derive from the objectives of providing additional knowledge
in the area, in related areas or methodological and epistemological as a means to facilitate the development of an
independent research project and the intention to provide additional specialized knowledge according to the nature
of the interests of students and their prospective Dissertation projects.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Depende quer da área da especialidade do doutoramento em causa e das necessidades específicas de cada
estudante

Mapa IX - Seminário de Metodologias de Investigação I - Tutorial

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário de Metodologias de Investigação I - Tutorial

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Docentes das diferentes especialidades

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

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):
Os objectivos deste seminário são os de:
a) Fornecer conhecimentos suplementares de carácter metodológico e/ou estatístico que potenciem o
desenvolvimento de um projecto de investigação autónomo.
b) Fornecer conhecimentos metodológicos e estatísticos especializados de acordo com a natureza dos interesses
do estudantes e dos seus potenciais projectos de dissertação..
c) Contribuir para dotar os estudantes da competência para conceber, planear e descrever um projecto de
dissertação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objectives of this workshop are the following:
a) To provide additional methodological or statistical knowledge as to endow the development of an independent
research project.
b) To provide additional specialized methodological and statistical knowledge according to the nature of the
interests of students and their prospective Dissertation projects.
c) To contribute to provide students with the ability to design, plan and describe a dissertation project.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos dependem da área da especialidade do doutoramento em causa e das necessidades
específicas de cada estudante mas incluirão concepção, delineamento e análise de dados quantitativa e qualitativa
de investigação.

6.2.1.5. Syllabus:
The syllabus will depend on the area of specialty of the PhD program in question and the specific needs of each
student. but they will always include the conception, the design and quantitative and/or qualitive analysis of
research

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A dependência dos conteúdos programáticos quer da área da especialidade do doutoramento em causa quer das
necessidades específicas de cada estudante decorrem directamente dos objectivos descritos acima.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The dependence of the syllabus and the doctoral specialty area concerned the specific needs of each student
derive directly from the objectives described above.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologia de ensino têm um formato variável, podendo incluir a participação em projectos de investigação
reconhecidos pelo Conselho Científico ou um plano de estudos com supervisão. Poderá incluir ainda o
aconselhamento estatístico individualizado por professores da Faculdades ou de especialistas contratados para o
efeito.
A avaliação desta unidade curricular é feita em conjunto com as outras unidades curriculares do 1º ano do 3º ciclo,
ou seja no fim do Curso de Formação Avançada, com a apresentação e discussão pública de um plano de tese
detalhado, incluindo os objectivos, a revisão de literatura pertinente e actualizada, e um plano de investigação com
indicação dos métodos e resultados esperados. Preside a estas provas um júri constituído pelo orientador e dois
outros doutores da especialidade.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
he teaching methodology have a variable format and may include participation in research projects recognized by
the Scientific Committee or carrying out a work plan with supervision. It may also include individualized statistical
consulting performed by Faculty members or by experts specifically hired to that end..
The evaluation of this curriculum unit is made in conjunction with the other curricular units of the 1st year of the
3rd cycle, i.e. at the end of the advanced training course, with the public presentation and discussion of a detailed
thesis plan, including objectives, an updated review of relevant literature and a research plan with the description of
the methods to be used and the expected results. The discussion is presided by a panel composed by the advisor
and two other doctors of the specialty.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A flexibilidade e diversidade de metodologias de ensino decorrem dos objectivos de fornecer conhecimentos
complementares de carácter metodológico e/ou estatístico que facilitem o desenvolvimento de um projecto de
investigação autónomo e da intenção de fornecer conhecimentos complementares especializados de acordo com a
natureza dos interesses do estudantes e dos seus potenciais projectos de dissertação,

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The flexibility and diversity of training methodologies derive from the objectives of providing additional
methodological and statistical knowledge as a means to facilitate the development of an independent research
project and the intention to provide additional specialized knowledge according to the nature of the interests of
students and their prospective Dissertation projects.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Depende quer da área da especialidade do doutoramento em causa quer das lacunas e necessidades específicas
de cada estudante

Mapa IX - Seminário de Doutoramento II - Tutorial

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário de Doutoramento II - Tutorial

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Docentes das diferentes especialidades

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

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):
Os mesmos do Seminário de Doutoramento I

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The same as described for Seminário de Doutoramento I

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os mesmos do Seminário de Doutoramento I
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6.2.1.5. Syllabus:
The same as described for Seminário de Doutoramento I

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A mesma do Seminário de Doutoramento I

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The same as described for Seminário de Doutoramento I

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As mesmas do Seminário de Doutoramento I

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The same as described for Seminário de Doutoramento I

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A mesma do Seminário de Doutoramento I

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The same as described for Seminário de Doutoramento I

6.2.1.9. Bibliografia principal:
The same as described for Seminário de Doutoramento I

Mapa IX - Seminário de Metodologias de Investigação II - Tutorial

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário de Metodologias de Investigação II - Tutorial

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Docentes das várias áreas da especialidade

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável

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):
Os mesmos do Seminário de Metodologias de Investigação I

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The same as described for Seminário de Metodologias de Investigação I

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os mesmos do Seminário de Metodologias de Investigação I

6.2.1.5. Syllabus:
The same as described for Seminário de Metodologias de Investigação I

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A mesma do Seminário de Metodologias de Investigação I

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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The same as described for Seminário de Metodologias de Investigação I

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As mesmas do Seminário de Metodologias de Investigação I

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The same as described for Seminário de Metodologias de Investigação I

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A mesma do Seminário de Metodologias de Investigação I

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The same as described for Seminário de Metodologias de Investigação I

6.2.1.9. Bibliografia principal:
A mesma do Seminário de Seminário de Metodologias de Investigação I

Mapa IX - Seminário de Doutoramento I (Psicologia Clínica Dinâmica)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário de Doutoramento I (Psicologia Clínica Dinâmica)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Bruno Ademar Paisana Gonçalves 0,7h/semana; 0,7h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Constança Biscaia: 0,53h/semana
Maria Eugénia Duarte Silva: 0,2h/semana
Salomé Vieira Santos: 0,2h/semana
João Justo: 0,73h/semana
Manuel Matos: 0,53h/semana
Teresa Fagulha: 0,11h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Constança Biscaia: 0,53h/week
Maria Eugénia Duarte Silva: 0,2h/week
Salomé Vieira Santos: 0,2h/week
João Justo: 0,73h/week
Manuel Matos: 0,53h/week
Teresa Fagulha: 0,11h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição de conhecimentos aprofundados sobre a psicologia clínica dinâmica e sobre a investigação empírica
relacionada.
Desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre a articulação entre as teorias relacionada com a psicologia
clínica dinâmica e a investigação empírica.
Desenvolvimento da capacidade de delineamento de um projecto de investigação relacionado com a psicologia
clínica dinâmica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquisition of in-depth knowledge on dynamic clinical psychology and related empirical research.
Development of reflection skills on the articulation between theories related to dynamic clinical psychology and
empirical research.
Development of skills to design a research project related to dynamic clinical psychology.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A investigação psicológica no domínio da reprodução humana.
Desenvolvimento psicológico durante a gravidez. Observação laboratorial e naturalista da interacção mãe-filho.
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Avaliação dos estilos e das representações da vinculação.
O “modelo touch-points” de Brazelton e a intervenção touch-points na díade
A emergência da vida mental na primeira infância. Psicopatologias da primeira infância.
O desenvolvimento psicológico na adolescência: a vivência do corpo, a revivescência da problemática edipiana e a
questão da construção da autonomia e da identidade a partir dos processos de separação/individuação.
As perturbações psicopatológicas da adolescência. A investigação acerca dos processos psíquicos próprios do
"acting".
As diferenças entre homens e mulheres relativamente à prevalência das diferentes formas de psicopatologia. O
exemplo das perturbações depressivas.

6.2.1.5. Syllabus:
Psychological research in the field of human reproduction.
Psychological development during pregnancy.
Observation in natural and artificial settings of the mother-child interaction.
Evaluation of attachment styles and representation.
The “touch-points model” of Brazelton and intervention touch-points in the dyad.
The emergence of mental life in early childhood. Psychopathologies of early childhood.
Psychological development in adolescence: experience of the body, reliving the Oedipian complex. The issue of
autonomy and identity construction on the basis of separation/individuation process.
Adolescent psychopathological disorders. Research on the specific processes of acting out.
Differences between men and women in terms of prevalence of different forms of psychopathology. The example of
depressive disorders.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conteúdo programático corresponde aos objectivos relativos à aquisição de conhecimentos.
São privilegiados os temas relacionados com investigação empírica de forma a permitir desenvolver a reflexão
sobre a articulação entre a teoria e a investigação e com vista a facilitar a definição de um projecto de investigação
original.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The programme content is in the line with the aims regarding knowledge acquisition. Priority is given to topics
related to empirical research so as to develop reflection on the articulation between theory and research with a view
to facilitating the design of an original research project.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sessões de apresentação do conteúdo programático (30h) – predominantemente expositivas, com participação de
docentes relacionados com várias áreas de investigação. Privilegia-se a discussão sobre as investigações
empíricas realizadas ou em curso.
Sessões de análise de projectos (15h) – centram-se na apresentação das linhas de investigação dos docentes e na
apresentação e discussão dos projectos de investigação elaborados pelos alunos.
É obrigatória a presença em, pelo menos, 2/3 das sessões.
Os alunos têm de realizar uma apresentação “poster” de um projecto de investigação original relacionado com um
dos tópicos do conteúdo programático (diferente do projecto de doutoramento) e um curto trabalho escrito (12-15
pgs.) sobre o mesmo tema.
Devem igualmente realizar e apresentar uma revisão bibliográfica sobre o tema do seu doutoramento.
A avaliação final baseia-se na apresentação e discussão do poster (e trabalho escrito) e na apresentação e
discussão da revisão bibliográfica.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Sessions on the presentation of programme content (30h) – mainly informative, with the participation of teachers
connected to various research fields. Priority is given to the discussion of conducted or current empirical research.
Project analysis sessions (15h) – focusing on the presentation of the teacher’s research line and on the
presentation and discussion of the research projects drafted by the students.
Students are obliged to attend at least 2/3 of the sessions.
Students are requested to conduct a poster presentation of an original research project related to one of the
programme topics (different from their own PhD project) and a short written assignment (12-15 pages) on the same
topic . They are also required to present a literature review on the theme of their PhD project.
Final evaluation is based on a poster presentation and discussion session, on the written assignment and on the
presentation and discussion of the literature review.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As sessões de apresentação do conteúdo programático visam garantir a aquisição de conhecimento
aprofundados, em particular sobre áreas ligadas à investigação empírica. A apresentação da linhas de investigação
dos docente e a discussão das propostas de projecto dos alunos visa desenvolver a capacidade de delineamento
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de um projecto de investigação na área da psicologia clínica dinâmica.
A elaboração de uma apresentação “poster” relativa a um projecto de investigação (e de um trabalho escrito sobre
o mesmo tópico) visa desenvolver a reflexão sobre a articulação entre a teoria e a investigação empírica e a
capacidade de delineamento de um projecto de investigação. Este projecto deve ser diferente do projecto de
doutoramento a fim de favorecer a aquisição de conhecimentos sobre outras áreas da psicologia clínica dinâmica.
A revisão bibliográfica sobre o projecto de doutoramento do aluno visa ajudar a definir o projecto (que deve ser
apresentado no 2º semestre).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The sessions for programme content presentation set out to ensure the acquisition of in-depth knowledge,
particularly with regard to the areas linked to empirical research.
the presentation of the teachers' research lines and the discussion of the students' project proposals set out to
develop the skill for designing a research project in area of dynamic clinical psychology.
The construction of a poster presentation related to the research project (and the written assignment on the same
topic) sets out to develop reflection on the articulation among theory and empirical research and the skill for
designing a research project. This project should be different to the PhD project so as to encourage the acquisition
of knowledge on other areas of dynamic clinical psychology.
The literature review on the student's PhD project theme sets out to help define the project (which should be
presented in the 2nd semester).

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Brazelton, T., Nugent, K. (1995). Neonatal Behavioral Assessment Scale. 3rd ed. London: McKeith Press.
Charles, M., Frank, S., Jacobson, S & Grossman, G.,( 2001) Repetition of the remembered past. Patterns of
separation-individuation in two generations of mothers and daughters. Psychoanalytic Psychology 18 (4): 705-728.
Coimbra de Matos, A. (2002). A adolescência. Lisboa: Climepsi.
Fonagy, P. (2001). Attachment theory and psychoanalysis. London: Karnac.
Matos, M. (2005). Adolescência, representação e psicanálise. Lisboa: Climepsi.
Mattia, J. & Zimmerman, M. (2001). Epidemiology. In W. Livesley, (Ed.), Handbook of personality disorders. Theory,
research and treatment, pp.107-123. New York: The Guilford Press.
Nugent, J.K., Petrauskas, B.J., Brazelton, T.B. (2009). The newborn as a person. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Soares, I. (2007). Relações de vinculação ao longo do desenvolvimento: teoria e avaliação. Braga: Psiquilíbrios.

Mapa IX - Seminário de Metodologias de Investigação I (Psi. Clínica Dinâmica), inclui a uc Met.Investigação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário de Metodologias de Investigação I (Psi. Clínica Dinâmica), inclui a uc Met.Investigação

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Bruno Gonçalves ( 0,6h/semana); Ana M. V. Simão (0,4h/semana)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Constança Biscaia: 0,067h/semana
Maria Eugénia Duarte Silva: 0,067h/semana
Salomé Vieira Santos: 0,067h/semana
João Justo: 0,2h/semana

Docentes da u.c. de Metodologias de Investigação (em comum com Programa Inter-Universitário de Doutoramento
em Psicologia, especialidade em Psicologia da Educação):
João Paulo Maroco Domingos: 0,6h/semana
Tania Pereira Ramos: 0,8h/semana
Rita Mafalda Costa Francisco: 0,2h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Constança Biscaia: 0,067h/week
Maria Eugénia Duarte Silva: 0,067h/week
Salomé Vieira Santos: 0,067h/week
João Justo: 0,2h/week

Teachers from Research Methodologies (in association with the Inter-University Doctoral Program in Psychology:
Educational Psychology):
João Paulo Maroco Domingos: 0,6h/week
Tania Pereira Ramos: 0,8h/week
Rita Mafalda Costa Francisco: 0,2h/week
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Competências de pesquisa bibliográfica e redação científica.
2. Objectivos da uc Met.Inv.:analisar as principais questões metodológicas relacionadas com o delineamento de
investigação em Psicologia;promover o debate avançado sobre questões teóricas e metodológicas envolvidas no
delineamento de uma investigação;avaliar criticamente a utilização dos diferentes métodos de análise quantitativa
em investigação nas ciências sociais e humanas;reflectir sobre o conceito de investigação qualitativa;sensibilizar
para a especificidade do processo de investigação qualitativa em Psicologia. No final da UC o estudante deverá ter
adquirido competências em Met.Inv. que lhe permitam: desenvolver aptidões e adquirir domínio em matérias
instrumentais de áreas científicas complementares à sua área de estudo, nomeadamente em metodologias de
investigação;ser capaz de conceber e projectar uma investigação significativa respeitando as exigências impostas
pelos padrões de qualidade e integridade académicas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Bibliographic research and scientific writing skills.
2. Aims of Research Methodologies:to analyse the main methodological issues related to the design of research in
Psychology;to promote advanced debate on the theoretical and methodological issues involved in the design of a
research study;to critically evaluate the use of different quantitative data analysis methods in research in social and
human sciences; 4) to reflect on the concept of qualitative research and;to raise awareness as to the specificity of
the qualitative research process in Psychology. By the end of the subject, students are expected to have acquired
competencies in Research Methodology which will enable them; to develop skills and master instrumental material
from scientific areas complementary to their own specialised study area, namely in research methodologies;to be
able to conceive and project a meaningful research study, while attending to demands imposed by quality
standards and academic integrity.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A. Módulo introdutório: Informações práticas sobre a consulta de bases de dados bibliográficas. Como redigir um
artigo científico. Normas da APA.

B. Conteúdo programático da u.c. de Metodologias de Investigação :
Módulo I. Planeamento da Investigação
1. Conceitos e distinções essenciais em investigação
2. Tipos de delineamento
3. Outros delineamentos e a questão da validade
4. Questões novas e antigas: A recolha de dados online e a ética na investigação

Módulo II. Métodos Quantitativos de Análise de Dados
5. As mais valias da estatística em investigação nas Ciências Sociais e Humanas
6. Principais métodos de análise estatística utilizados nas Ciências Sociais e Humanas
7. Fundamentos de análise inferencial, interpretação e escrita dos resultados de acordo com as normas
APA

Módulo III.Métodos Qualitativos de Análise de Dados
8. Paradigmas e quadros analíticos da investigação qualitativa
9. Investigação qualitativa em psicologia

6.2.1.5. Syllabus:
A. Introductory Module:
Practical information on the consultation of bibliographic databases.
How to write a scientific article.
APA norms.

B. Research Methodologies programme content.
Module I. Research Planning
1. Essential concepts and distinctions in research
2. Design types
3. Other designs and the validity issue
4. Old and new issues: Online data collection and research ethics

Module II. Quantitative Data Analysis Methods
5. The assets of research statistics in Social and Human Sciences
6. Main statistical analysis methods used in Social and Human Sciences
7. Fundamentals of Inferential Analysis, interpretation and writing of findings in accordance with APA norms

Module III. Qualitative Data Analysis Methods
8. Qualitative research paradigms and analytical frameworks
9. Qualitative research in Psychology
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O Módulo Introdutório corresponde aos objectivos definidos em1.

A UC de Metodologias de Investigação pretende transmitir conhecimentos com uma forte componente teórica aos
discentes, de forma a que estes possam planear os métodos de análise quantitativa e qualitativa a implementar
durante a sua investigação. Os conteúdos são por isso baseados na apresentação dos temas, exemplificando a sua
aplicabilidade com exemplos práticos em contexto de sala de aula. Os conteúdos trabalhados permitem
desenvolver a tomada de consciência da dimensão ética da actividade de investigação, a competência de leitura, de
interpretação e de reflexão sobre trabalhos de investigação e a tomada de consciência da complexidade das
opções metodológicas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The introductory module corresponds to the aims defined in 1(bibliographic research and scientific writing skills)

Research methodologies sets out to transmit knowledge with a strong theoretical component to students, so that
they may plan the quantitative and qualitative data analysis methods to be used in their research. Therefore,
content is based on the presentation of themes, with exemplification of their applicability through practical
examples in a classroom setting. Exposure to such content triggers awareness of the ethical dimension of the
research activity, the reading skill, interpretation and reflection on research studies and awareness of the
complexity of methodological options.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Módulo introdutório: ensino baseado em exemplos práticos em articulação com projectos dos alunos.

Os métodos de ensino da u.c. de Metodologias de Investigação são baseados em estratégias e actividades
diversificadas, com recurso à exposição teórica de conteúdos, à exposição dialogada, à apresentação de temas
exemplificando a sua aplicabilidade com exemplos práticos e à discussão e resolução de problemas fazendo uso
de materiais diversos.
A avaliação dos objectivos de aprendizagem é realizada através de uma apreciação qualitativa da metodologia
revelada no pré-projecto.
A avaliação de recurso tem o mesmo formato da avaliação regular.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Introductory Module: teaching based on practical examples in articulation with student projects.

The teaching methods of Research Methodologies are based on diversified strategies and activities, with recourse
to a theoretical explanation of content, oral explanations, the presentation of themes exemplifying their applicability
with practical examples and the discussion and resolution of problems through the use of a variety of materials.
The evaluation of learning aims is accomplished through a qualitative appreciation of the methodology identified in
the pre-project.
Re-evaluation (appeal) is conducted in the same way as regular evaluation.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A metodologia do Modulo introdutório tem um carácter prático e concreto em relação com os projectos dos alunos.
A metodologia de ensino da u.c. de Metodologias da Investigação assenta numa exposição teórica, imediatamente
seguida da discussão de exemplos práticos de aplicação, que têm como objectivo desenvolver competências para
compreender e saber planear um trabalho de investigação e as técnicas de análise quantitativa e qualitativa, como
proposto nos objectivos da unidade curricular.
Durante as sessões os docentes orientam o estudo individual dos estudantes e contribuem para a reflexão das
opções metodológicas a realizar no projecto de tese.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology of the introductory module has a practical and concrete nature in close connection with the
students' projects.
The teaching methods of Research Methodologies is based on theoretical exposure, immediately followed by the
discussion of applied practical exercises so as to optimize competency development in understanding and in the
ability to plan a research study and the techniques of quantitative and qualitative analysis, as stipulated in the aims
of the subject.
During the sessions the teachers monitor the individual study of the students and contribute to reflection on the
methodological options to be taken in the thesis project.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Brewer, M. B. (2000). Research design and issues of validity. In H. T. Reis & C. M. Judd (Eds.),
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Handbook of research methods in social and personality psychology (pp. 3–16). New York:
Cambridge University Press.

Campbell, D. T. & Stanley, J. C. (1963). Experimental and quasi-experimental designs for research.
Chicago: Rand McNally.

Howell, D. C.(2001). Statistical methods for psychology (5th edition). Pacific Grove, CA:
Duxbury/Thomson Learning Inc.

Maroco, J. (2011). Análise Estatística com o SPSS Statistics. Pêro Pinheiro: ReportNumber.

Maroco, J. (2010). Análise de Equações Estruturais. Pêro Pinheiro: ReportNumber, Lda

Rosenthal, R. (1994). Science and ethics in conducting, analyzing, and reporting psychological
research. Psychological Science, 5,127-134.

Mapa IX - Seminário de Doutoramento II (Psicologia Clínica Dinâmica)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário de Doutoramento II (Psicologia Clínica Dinâmica)

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Bruno Ademar Paisana Gonçalves 0,7h/semana; 0,7h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Constança Biscaia: 0,2h/semana
Maria Eugénia Duarte Silva: 0,93h/semana
Salomé Vieira Santos: 0,93h/semana
João Justo: 0,25h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Constança Biscaia: 0,2h/week
Maria Eugénia Duarte Silva: 0,93h/week
Salomé Vieira Santos: 0,93h/week
João Justo: 0,25h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição de conhecimentos aprofundados sobre a psicologia clínica dinâmica e sobre a investigação empírica
relacionada.
Desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre a articulação entre as teorias relacionada com a psicologia
clínica dinâmica e a investigação empírica.
Desenvolvimento da capacidade de delineamento de um projecto de investigação relacionado com a psicologia
clínica dinâmica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquisition of in-depth knowledge on dynamic clinical psychology and related empirical research.
Development of reflection skills on the articulation between theories related to dynamic clinical psychology and
empirical research.
Development of skills to design a research project related to dynamic clinical psychology.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Avaliação psicológica numa perspectiva de género. Aspectos da saúde e da saúde no contexto do trabalho.
Conjugalidade e bem-estar; factores influentes na satisfação e qualidade conjugais
Stress parental e estilos e práticas parentais (conceptualização, medida, e estudos empíricos)
Relações da conjugalidade, maternidade e paternidade ao longo do ciclo de vida, diferenças de género, e interface
família-trabalho
Parentalidade não-normativa, com referência à parentalidade adoptiva e ao mau-trato e negligência.
O envelhecimento activo numa perspectiva de género. A avaliação biopsicossocial e a relevância da funcionalidade.
Crenças e dimensões subjectivas da percepção do envelhecimento.
O envelhecimento cognitivo e a intervenção a esse nível.
Saúde mental e bem-estar na idade adulta avançada. A compreensão dinâmica da patologia.

6.2.1.5. Syllabus:
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Psychological assessment from a gender perspective. Health issues and health in the work place.
Marital relationship and well-being; influential factors in marital quality and satisfaction
Parenting stress, and parenting styles and practices (conceptualization, measure and empirical studies)
Marital relations, maternity and paternity across the life cycle, gender differences, and work-family interface
Non-normative parenting with reference to adoptive parenting and maltreatment and neglect
Active ageing from a gender perspective. Bio-psycho-social assessment and the relevance of the functional status.
Common beliefs and subjective dimensions of the ageing perception.
Cognitive ageing and related intervention.
Mental health and well-being in late adulthood. The psychodynamic understanding of pathology.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conteúdo programático corresponde aos objectivos relativos à aquisição de conhecimentos.
São privilegiados os temas relacionados com investigação empírica de forma a permitir desenvolver a reflexão
sobre a articulação entre a teoria e a investigação e com vista a facilitar a definição de um projecto de investigação
original.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The programme content is in the line with the aims regarding knowledge acquisition. Priority is given to topics
related to empirical research so as to develop reflection on the articulation between theory and research with a view
to facilitating the design of an original research project.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sessões de apresentação do conteúdo programático (30h) – predominantemente expositivas, com participação de
docentes relacionados com várias áreas de investigação. Privilegia-se a discussão sobre as investigações
empíricas realizadas ou em curso.
Sessões de análise de projectos (15h) – centram-se na apresentação e discussão dos projectos de doutoramento
elaborados pelos alunos.
É obrigatória a presença em, pelo menos, 2/3 das sessões.
Os alunos têm de realizar uma apresentação “poster” de um projecto de investigação original relacionado com um
dos tópicos do conteúdo programático (diferente do projecto de doutoramento) e um curto trabalho escrito
(12-15pgs.) sobre o mesmo tema.
Devem igualmente realizar e apresentar uma primeira versão do seu projecto de doutoramento.
A avaliação final baseia-se na apresentação e discussão do poster, no trabalho escrito, e na apresentação e
discussão do projecto de doutoramento.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Sessions on the presentation of programme content (30h) – mainly informative, with the participation of teachers
connected to various research fields. Priority is given to the discussion of conducted or current empirical research.
Project analysis sessions (15h) – focusing on the presentation of the teacher’s research line and on the
presentation and discussion of the research projects drafted by the students.
Students are obliged to attend at least 2/3 of the sessions.
Students are requested to conduct a poster presentation of an original research project related to one of the
programme topics (different from their own PhD project) and a short written assignment (12-15 pages) on the same
topic.
They are also requested to present the first version of their PhD project.
Final evaluation is based on a poster presentation and discussion session, on the written assignment and on the
presentation and discussion of the PhD project.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As sessões de apresentação do conteúdo programático visam garantir a aquisição de conhecimentos
aprofundados, em particular sobre áreas ligadas à investigação empírica.
A elaboração de uma apresentação “poster” relativa a um projecto de investigação (e de um trabalho escrito sobre
o mesmo tópico) visa desenvolver a reflexão sobre a articulação entre a teoria e a investigação empírica e a
capacidade de delineamento de um projecto de investigação. Este projecto deve ser diferente do projecto de
doutoramento a fim de favorecer a aquisição de conhecimentos sobre outras áreas da psicologia clínica dinâmica.
A elaboração e discussão com os docentes duma primeira versão do projecto de doutoramento visa preparar a
elaboração da versão final deste projecto que constitui o objectivo último do curso de formação avançada.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The sessions for programme content presentation set out to ensure the acquisition of in-depth knowledge,
particularly with regard to the areas linked to empirical research.
The construction of a poster presentation related to the research project (and the written assignment on the same
topic) sets out to develop reflection on the articulation among theory and empirical research and the skill for
designing a research project. This project should be different to the PhD project so as to encourage the acquisition
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of knowledge on other areas of dynamic clinical psychology.
The construction and discussion of the first version of the PhD project with the teachers sets out to pave the way
for the final version of this project which is the ultimate version of the PhD course.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bornstein, M. H. (2002). Handbook of parenting: Children and parenting (Vol. 1 a 3). New Jersey: Lawrence Erlbaum
Associates.
Gewirtz, A. H., & DeCarmo, D. S., & Medhanie, A. (2011). Effects of mother’s parenting practices on child
internalizing trajectories following partner violence. Journal of Family Psychology, 25, 29-38.
McNamara, K. A., Selig, J. P., & Hawley, P. H. (2010). A typological approach to the study of parenting: Associations
between maternal parenting patterns and child behaviour and social reception. Early Child Development and Care,
9, 1185-1202.
Bond, J., Peace, S., Dittmann-Kohli, F., & Westerhof, G. (2007). Ageing in society. European perspectives on
Gerontology. London: Sage Publications.
Davenhill, R. (Ed.). (2007). Looking into later life. A psychoanalytic approach to depression and dementia in old age.
London: Karnac Books.
Woods, R., & Clare, L. (2008). Handbook of the clinical psychology of ageing (2sd ed.). Chichester, England: John
Wiley & Sons Ltd.

Mapa IX - Seminário de Metodologias de Investigação II (Psi.Clínica Dinâmica) inclui uc Análise Trat.de Dados

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário de Metodologias de Investigação II (Psi.Clínica Dinâmica) inclui uc Análise Trat.de Dados

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Bruno Gonçalves: 0,2h/semana; João Maroco: 2h/semana

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Constança Biscaia: 0,2h/semana
Maria Eugénia Duarte Silva: 0,2h/semana
Salomé Vieira Santos: 0,2h/semana
João Justo: 0,2h/semana

Docentes da u.c. de Análise e Tratamento de Dados (em comum com Programa Inter-Universitário de
Doutoramento em Psicologia, especialidade em Psicologia da Educação):
Rita Mafalda Costa Francisco: 1h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Constança Biscaia: 0,2h/week
Maria Eugénia Duarte Silva: 0,2h/week
Salomé Vieira Santos: 0,2h/week
João Justo: 0,2h/week

Teachers from Análise e Tratamento de Dados (in association with the Inter-University Doctoral Program in
Psychology: Educational Psychology):
Rita Mafalda Costa Francisco: 1h/week)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A análise e tratamento de dados quantitativos tem por objetivos: 1) aprofundamento da análise descritiva e
inferencial de dados, recorrendo a metodologias paramétricas e não paramétricas com recurso a um software de
análise estatística (SPSS); 2) desenvolvimento de modelos de equações estruturais com o apoio de software
(AMOS); 3) elaboração de relatórios técnicos de acordo com as normas da APA. Com a análise e tratamento de
dados qualitativos pretende-se: 4) o aprofundamento de estratégias e procedimentos de análise de dados, com
recurso a software de análise qualitativa (NVivo); 5) interpretar e apresentar adequadamente resultados.
No final desta UC o discente deverá ter adquirido competências que lhe permita: a) desenvolver aptidões e adquirir
domínio em matérias instrumentais de áreas científicas complementares à sua área de estudo, como análise e
tratamento de dados quantitativos e/ou qualitativos; b)analisar criticamente os resultados e reportá-los de acordo
com as normas da APA.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Quantitative data analysis and processing sets out: 1) to further the descriptive and inferential processing of data
by using parametric and non-parametric methodologies and statistical analysis software (SPSS); 2) to develop
structural equation models with the support of software (AMOS); 3) to draw up technical reports in accordance with
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APA norms. It is the aim of qualitative data analysis: 4) to further data analysis strategies and procedures, with
recourse to qualitative analysis software (NVivo); 5) to interpret and present results appropriately.
By the end of this subject, students are expected to have acquired competencies in: a) developing skills and
mastering instrumental material in scientific areas complementary to their own specialised area, such as
quantitative and/or qualitative data analysis and processing and; b) critically analysing results and reporting them
in accordance with APA norms.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Análise e Tratamento de Dados Quantitativos
1.1 Introdução ao SPSS
1.2 Análise Descritiva e Gráfica
1.3 Inferência Estatística
1.4 Métodos paramétricos
1.5 Métodos não paramétricos
1.6 Regressão Linear
1.7 Modelos de Equações Estruturais

II. Análise e Tratamento de Dados Qualitativos
2.1 Processo de investigação qualitativa com recurso ao software NVivo
2.2 Sistema de categorias e processo de codificação dos dados
2.3 Resposta às questões de investigação e apresentação de resultados

6.2.1.5. Syllabus:
I. Quantitative Data Analysis and Processing
1.1 Introduction to SPSS
1.2 Descriptive and Graphic Analysis
1.3 Statistical Inference
1.4 Parametric Methods
1.5 Non-Parametric Methods
1.6 Linear Regression
1.7 Structural Equation Models

II. Qualitative Data Analysis and Processing
2.1 Qualitative research process with recourse to NVivo software
2.2 Category system and data coding process
2.3 Response to research questions and presentation of findings

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular está organizada de forma a ministrar conhecimentos teóricos e práticos ao discente que lhe
permita decidir sobre a metodologia de análise apropriada para comparar dois ou mais grupos e realizar modelos
de regressão linear e de equações estruturais, efectuar a análise e avaliar criticamente os resultados obtidos. Este
processo envolve a tomada de decisão escorada no tipo de variáveis e amostras em estudo, bem como na
validação dos pressupostos das respectivas técnicas estatísticas. Assim, o programa desenvolve-se em torno das
metodologias apropriadas para cada tipo de variáveis e amostras em estudo, da realização da análise, da
interpretação dos resultados e da validação dos pressupostos associados a cada técnica. Da mesma forma, os
conhecimentos teórico-práticos ministrados associados à análise e tratamento de dados qualitativos permitirão ao
discente utilizar autonomamente o software NVivo, tendo em conta o tipo de material recolhido e os objetivos de
estudo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The subject is structured to teach theoretical and practical knowledge so as to enable students to decide on the
appropriate analysis methodology for comparing two or more groups as well as to accomplish linear regression
and structural equation models, to perform an analysis and critically evaluate findings. This process involves
making decisions on the basis of the type of variables and samples under study, in addition to the validation of
assumptions regarding the respective statistical techniques. Thus, the programme revolves around methodologies
suited to all the types of variables and samples under study, performing analyses, the interpretation of results and
validation of assumptions regarding each technique. In the same way, the teaching of theoretical and practical
knowledge associated with qualitative data analysis and processing will enable the student to use NVivo software
autonomously, bearing in mind the type of material collected and the aims of the study.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são teórico-práticas e assentes em exposições teóricas com métodos audio-visuais e realização de
exercícios práticos adequados a cada tema do programa, com recurso a equipamento informático (um
computador) por estudante.
A avaliação é constituída pela realização de um trabalho em análise quantitativa ou análise qualitativa ou de dois

ACEF/1112/17962 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=25b4...

48 de 71 26-04-2012 15:34



trabalhos, caso se opte pela realização de análise e tratamento de dados quantitativos e qualitativos.
A avaliação de recurso tem o mesmo formato da avaliação regular.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The sessions for the discussion of student projects focus on the content and methodology to be used in each case.

The classes are theoretical and practical, based on theoretical explanations with audiovisual methods, with
practical exercises tailored to each theme of the programme, and a computer per student.
Evaluation relies on a quantitative or qualitative analysis assignment or on two assignments, should the student opt
to accomplish the analysis and processing of quantitative and qualitative data.
Re-evaluation (appeal) is conducted in the same way as regular evaluation.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A metodologia de ensino seguida assenta numa exposição teórica, imediatamente seguida da resolução de
exercícios de aplicação que tem como objectivo optimizar o desenvolvimento de competências de compreender e
saber fazer como proposto nos objectivos da unidade curricular. A parte prática da aula requer que o estudante
realize de forma crítica exemplos de aplicação prática que por um lado lhe permite compreender e cimentar os
conceitos teóricos e, por outro, lhe permite praticar esses conhecimentos num contexto de aplicação prática. A
existência de um computador por estudante facilita a resolução crítica de exercícios práticos, a qual é
acompanhada pelo docente responsável.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The sessions for the discussion of student projects facilitate the application of methodological knowledge to the
projects being developed.
The teaching methodology is based on theoretical exposure, immediately followed by exercise solving so as to
optimize competency development in understanding and know-how, as stipulated in the aims of the subject. The
practical part of the class requires students to critically present practical application examples geared towards the
understanding and consolidation of theoretical concepts on the one hand, and, on the other, the practice of such
knowledge in a practical context. The allocation of a computer per student facilitates the critical solving of practical
exercises, which is monitored by the teacher of the subject.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3,
77-101.

Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. London: Sage
Publications.

Daly, K. (2007). Qualitative methods for family studies and human development. Thousand Oaks: Sage Publications.

Maroco, J. (2011). Análise Estatística com o SPSS Statistics (5ª Ed.). ReportNumber: Pêro Pinheiro.

Maroco, J. (2010). Análise de Equações Estruturais: Fundamentos teóricos, Software & Aplicações.
ReportNumber: Pêro Pinheiro.

Miles, M.B.,, & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed). Thousand
Oaks: Sage Publications.

Norusis, M. (2006). SPSS 14.0 Guide to Data Analysis. Prentice-Hall: New Jersey.

QSR (2010). Nvivo9: Getting started. QSR International Pty Ltd.

Schumaker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A Begginer's Guide to Structural Equation Modelling (2nd Ed). LEA:
London.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares.

O desenvolvimento consistente da concepção e plano de investigação, através da integração e aplicação de
conhecimentos teóricos e metodológicos aos objectivos do projecto a desenvolver assenta em metodologias de
ensino mais direccionadas inicialmente e num acompanhamento progressivamente mais individualizado do
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estudante e, simultaneamente mais autónomo, com vista ao desenvolvimento de competências de investigação
científica independente. O contacto directo com o trabalho de investigadores sénior e a participação em
investigações em curso é outra das metodologias a que se recorre como forma de proporcionar um conhecimento
directo e vivencial das diversas actividades associadas à realização da investigação.

6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
The consistent development of a design and a research plan, through the integration and application of theoretical
and methodological knowledge to successfully pursue the project's goal is based on teaching methodologies and it
is initially more directive and in a progressively more individualized student tracking but simultaneously more
autonomous, as a means to developing skills of independent scientific research. The direct contact with the work of
senior researchers and the participation in ongoing investigations is another of the methodologies to be used as a
way to provide a direct and experiential knowledge of the various activities linked to the implementation of the
research.

6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
A atribuição dos créditos da forma atrás anunciada decorre de ampla discussão entre o corpo docente envolvido
na sua preparação e teve como suporte a longa experiência pedagógica e científica dos docentes de Psicologia. A
atribuição de créditos beneficiou ainda da informação recolhida a experiência nos inquéritos realizados aos alunos
do 1º e 2º ciclo, com as necessárias adaptações aos objectivos e fins deste ciclo de estudos. Assim, e apesar de
não terem sido realizados inquéritos formais a docentes e alunos, a definição das unidades de crédito resultou de
um processo alargado e participado de diálogo na FP.

6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS.
The assignment of the credits in the way above described stems from an extensive discussion among the Faculty
members involved in its preparation and it was grounded in the long scientific and pedagogical experience of the
psychology Faculty members. It also benefited from the information collected from surveys to students of 1st and
2nd cycle, with the necessary adjustments to the objectives and purposes of this course of study. So, and although
no formal investigations have been conducted to teachers and students, the definition of credit units resulted from
an extended process and participated in dialogue in the Faculty of Psychology..

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular.

No 1º ano é realizada a monitorização da aprendizagem nas unidades curriculares através da apresentado em
provas públicas que incluem a discussão do plano de investigação a desenvolver para a tese. Esta discussão é
feita perante um júrii constituído por três doutores, podendo incluir um especialista de outra instituição. O projecto
é apreciado em termos dos objectivos de aprendizagem, através da presença de um trabalho original, revelador de
capacidade para conceber e projectar uma investigação significativa, demonstrando integrar e aplicar
conhecimentos teóricos e metodológicos de forma adaptada aos objectivos do projecto, com respeito pelas
exigências impostas pelos padrões de qualidade e integridade académicas.
Nos anos seguintes o estudante apresenta o seu trabalho em congressos ou artigos da especialidade e apresenta
anualmente o seu trabalho num seminário.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes.
In the 1st year as a way of monitoring what has been learned in the curricular units, the research plan to carry out
in the preparation of the PhD dissertation is presented and dicused publicly. This discussion is presented to a
panel composed of three doctors, and may include an expert from another institution. The project is appreciated in
terms of the degree of achievement of the learning objectives, by the assessment of whether the research plan
corresponds to an original work, reveals the capacity to design and carry out significant research and the ability to
integrate and apply theoretical and methodological knowledge appropriate to the objectives of the project, with
compliance with the requirements imposed by the standards of academic quality and integrity. In the following
years the student presents his work in conferences or in specialized journals and submits its work in an annual
seminar.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
As experiências directas e indirectas nos procedimentos de planeamento e condução da investigação, através da
participação em investigações em curso de investigadores ou de colegas e da assistência a seminários de
apresentação de pesquisas por investigadores sénior.
A assistência a conferências e seminários temáticos propostos por outros programas doutorais e a congressos
sobre a sua área de investigação, bem como a comunicação dos progressos do seu trabalho em seminários,
congressos ou escrita de artigos, à medida que o trabalho vai sendo desenvolvido.
A colaboração de docentes nacionais e estrangeiros nos seminários temáticos fomenta a criação de equipas de
investigação e a integração dos estudantes em redes de investigação nacionais e internacionais..

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
Direct and indirect contact with planning and conducting research, through the participation in ongoing
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investigations from colleagues and researchers and through the attendance to seminars where senior researchers
present their research.
Participation in thematic conferences and seminars offered by other doctoral programs and congresses on their
area of research, as well as the presentation of the progress of its work in seminars, congresses or by articles, as
the students research work is being carried out.
Teacher collaboration in national and international thematic workshops fosters the creation of research teams and
the integration of students in national and international research networks.

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 2 3 6

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 0 0 0

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 1 0 1

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 1 2 2

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 1 3

 4 6 12

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.

O número reduzido de estudantes na maior parte das áreas científicas e respectivas unidades curriculares não
permite tal comparação mas o sucesso escolar é bastante considerável em todas as áreas e não se observam
diferenças patentes. Assinale-se as dificuldades que se não traduzem em insucesso neste ciclo de estudos na
análise estatística dos trabalhos de investigação decorrentes da dissertação.
Em relação ao sucesso, é importante realçar o número elevado de estudantes-trabalhadores que precisam de mais
de 3 anos para realizar o doutoramento, ou de estudantes bolseiros que beneficiam de uma bolsa de 4 anos, que
geralmente utilizam na totalidade. É importante salientar que só a partir de 2007/2008 se deu um aumento
significativo do número de estudantes em Doutoramento, pelo que o número de diplomados tem sido ainda
bastante restrito. Espera-se que este número comece acrescer durante o ano de 2011/12 (aproximadamente 10), e
sobretudo 2012/13.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related curricular
units.

The small number of students enrolled in the most part of the different scientific areas precludes this comparison.
However academic success is considerable in all areas and we do not observe reliable differences. It is noteworthy
that difficulties that do not lead to academic failure sometimes arise in the statistical analyses of the research work
that corresponds to the PhD dissertation.

Regarding the success, it is important to note the high number of students who also work, and who need more than
three years to complete the Phd, and of students receiving a scholarship for four years, which typically they use in
full.it is important to note that only from 2007/2008 onward there was a significant increase in the number of PhD
students, so the number of graduates has also been fairly limited. It is expected that this number starts during
2011/12 (about 10) and mainly during 2012/13.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de
melhoria do mesmo.

O curso avançado de formação serve para garantir uma sólida formação em conhecimentos e competências
fundamentais ao nível da investigação no domínio específico do Doutoramento, precavendo assim a possibilidade
de que lacunas importantes de conhecimentos dos estudantes se pudessem reflectir em insucesso académico. A
natureza parcial ou totalmente tutorial do 3º ciclo de estudo faz com que os obstáculos e dificuldades dos
estudantes sejam naturalmente detectadas e corrigidas pelo orientador. As dificuldades referidas no ponto anterior
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com a análise estatística têm vindo a ser colmatadas com a contratação de especialistas que fornecem apoio em
pequenos grupos ou individualizado.
Infelizmente, nos últimos dois anos houve algumas desistências por dificuldades financeiras de estudantes que,
por também exercerem uma profissão, não podem candidatar-se a uma bolsa.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
The advanced study course serves to avoid the possibility that important knowledge gaps from our students that
could reflect on academic failure. The partial or full tutorial nature of the 3rd study cycle leads naturally to the
earlier detection and remedy of obstacles and difficulties felt by our students from their supervisors. The difficulties
referred to in the previous paragraph with the statistical analysis have been solved by hiring of experts who provide
small group or individualized support.

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 with the study cycle area

0

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

0

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

0

 0

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.

A FP integra o Centro de Investigação em Psicologia da Universidade de Lisboa, avaliado com Bom(2010), e que foi
reestruturado em 2012, integrando a quase totalidade dos docentes. Está organizado em linhas de investigação:
Orientação e Desenvolv.de Carreira e Recursos Humanos;Processos de Mudança em contextos naturais e clinicos;
Processos Cognitivos e Cognição Social; Psic. da Saúde e Desenvolv.; Avaliação Psicológica: Teoria, Métodos e
Aplicações; Auto-regulação: avaliação e interv.na Aprendizagem e Promoção da Saúde; Comport.e Desenvolv.
Organizacional; Psic.Clínica, Sistémica, Familiar e Comunitária; Psic. Clínica, Saúde, Género e Curso de Vida.. O
CIPUL aloja diversos projetos coordenados pelos seus investigadores ou em parceria com outros centros
nacionais e internacionais, entre os quais 10 projetos financiados, e está a candidatar-se a outros 7 projetos. Inclui
ainda 2 Investigadores do Prog.Ciência, 1 Inv. Prog.Welcome, 10 Investigadores Pós-Dout. e 40 Bolseiros de Dout.

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark.
The FP integrates the Centre for Research in Psychology, University of Lisbon, rated as Good (2010), which was
restructured in 2012, incorporating almost all the teachers. It is organized into lines of research: Guidance and
Career Develop. and Human Resources; Processes of Change in natural and clinical contexts; Cognitive Processes
and Social Cognition; Health and Develop.Psych.; Psychological Assessment: Theory, Methods & Applications;
Self-regulation: evaluation and interv.in Learning and Health Promotion; Organizational Beh and Devel; Systemic,
Family and Community Clinical Psych; Clinical Psych: Health, Gender and Life Course ..The CIPUL hosts several
projects coordinated by the members or in partnership with other national and international centers, including 10
projects funded, and is applying for another 7 projects. It also includes 2 Researchers from Prog.Ciência, 1 from
Prog.Welcome 10 Pos-Doc. and 40 PhD fellowships..

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.

191

7.2.3. Outras publicações relevantes.
Outras publicações relevantes nos últimos 5 anos:
Livros /Capitulos: 37
Artigos em Revistas Cientificas Nacionais: 85
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7.2.3. Other relevant publications.
Other relevant publications in teh last 5 years:
Books/ Chapters: 37
Papers in National Scientific Journals: 85

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico.

O impacto real das atividades científicas deste ciclo de estudos é bastante alargado, consoante as diferentes área
de investigação. A maioria dos projetos de investigação integram-se em linhas programáticas e projetos de
investigação dos docentes e investigadores, organizados em função de questões atuais e pertinentes para o
desenvolvimento de uma psicologia básica (e.g. psicologia cognitiva, psicologia do desenvolvimento), mas também
de diferentes áreas de psicologia aplicada, nomeadamente ao nível da clínica e saúde, educação e trabalho. Nesse
sentido partem frequentemente de problemáticas e inquietações atuais, organizando projetos que visam contribuir
para a construção do conhecimento psicológico e do desenvolvimento de metodologias de avaliaçãoe intervenção
em problemas atuais da sociedade.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
The real impact of scientific activities of this cycle of studies is very broad, depending on the different area of 
research. Most research projects are integrated into programmatic lines of research and projects from lecturers
and researchers, organized according to current issues and relevant to the development of a basic psychology (e.g.
cognitive psychology, developmental psychology), but also different areas of applied psychology, particularly in
terms of clinical and health, education and work. In this sense, these projects often start with current issues and
concerns, organizing projects that aim to contribute to the construction of psychological knowledge and the
development of assessment and intervention methodologies in current problems of society.

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.

Exemplos de parcerias para investigação
Life Design International Research Group Northeastern Ohio College of Medicine;Padova University, Italy;
University of Lausanne, Switzerland; CNAM/ INETOP; Vreije Universiteit Brussel, Belgium; Univers. of
Amesterdam, Netherlands
Processes of change in the treatment of anxiety disorders in school aged children: the role of cognitions and
coping PTDC/PSIPCL/ 122007/2010- w/ Faculty of Psychology and Neuroscience of Maastricht Univ.; Paula
Barrett, University of Queensland
Project: Deslegitimación de la violencia de género en las campañas de prevención: Un recorrido por las
compañas oficiales de Portugal y España
Alguns invest são embros do Steering Committee the European Social Cognition Network 2 (ESF) e do
Internationational Social Cognition Network
The BBT – BR VIP Interest Inventory” at different socio-cultural settings: validation procedures and patterns
w/University of S. Paulo
Parcerias c/ C Inv e Univ. Nacionais.

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.

Ex:of partnerships for research:
Life Design International Research Group Northeastern Ohio College of Medicine, Padova University, Italy;
University of Lausanne, Switzerland; CNAM / INETOP; Vreije Universiteit Brussel, Belgium; Univers. of
Amsterdam, Netherlands
Processes of change in the treatment of anxiety disorders in school aged children: the role of cognitions and
coping PTDC / PSIPCL / 122007/2010- w / Faculty of Psychology and Neuroscience of Maastricht Univ., Paula
Barrett, University of Queensland
Project: Deslegitimación de la violencia de género en las campañas de prevención: Un recorrido por las
compañas oficiales de Portugal y España
Some lecturers are members of the Steering Committee the European Social Cognition Network 2 (ESF) and of
Internationational the Social Cognition Network
The BBT - BR VIP Interest Inventory "at different socio-cultural settings: validation procedures and patterns
w / University of S. Paulo

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
O Conselho Científico da FPUL e o CIPUL monitorizam de forma sistemática a produção científica , o número de
publicações e de projetos, ou de diplomas de formação avançada, de modo a poder aferir o desenvolvimento
científico do seu corpo de docentes e investigadores. O Conselho científico publicou e divulgou recentemente um
Relatório da Atividade Científica (http://www2.fpul.pt/investigacao-e-docentes).
Esta monitorização permite definir linhas estratégicas de desenvolvimento e planear atividades que visem,
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nomeadamente aumentar a produtividade científica em revistas ISI e o número de projetos e de bolseiros de
pos-doutoramento e doutoramento.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
The Scientific Council of FPUL and the CIPUL monitor systematically the scientific production, the number of
publications and projects, diplomas of advanced training in order to assess the scientific development of its
teaching staff and researchers. The Scientific Council published and recently released a report of the Scientific
Activity (http://www2.fpul.pt/investigacao-e-docentes).
This monitoring allows the definition of the strategic lines of development and the planning of activities aimed in
particular to increase scientific productivity in ISI journals and the number of projects and post-doctoral and PhD
scholarships.

7.3. Outros Resultados

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.

A Faculdade sempre considerou o Serviço à Comunidade como uma vertente fundamental da sua atividade, na
medida em que permite adquirir conhecimentos e experiência sobre as necessidades dos diversos públicos e
instituições, como também para divulgar formas atualizadas e eficazes de prestar os diversos serviços
relacionados com a Psicologia Aplicada aos domínios da Saúde, da Educação e do Trabalho, como forma de
divulgar as áreas de maior competência da Faculdade, e ainda para criar as condições fundamentais para a
investigação nas diversas áreas da Psicologia Aplicada. Em 2011 o Serviço à Comunidade foi reorganizado e
passou a incluir as vertentes Clínica, Educacional e do Trabalho, incluindo consultas individuais, familiares e
grupais e Consultorias. Vários estudantes de Doutoramento participam em actividades do serviço à Comunidade.
Organiza também pós-graduações não conferentes de grau e ações de formação breves para psicólogos e outros
profissionais e diversas conferências.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training.
FPhas always considered the Community Service as a fundamental aspect of its activity, as it helps to gain
knowledge and experience about the needs of various stakeholders and institutions, as well as to disseminate
timely and effective ways to provide various services related to Psychology applied to the fields of Health,
Education and Labour, and as a way to publicize the areas of greatest expertise of the Faculty, and also to create
the basic conditions for research in various areas of Applied Psychology. In 2011 the Community Service was
reorganizedado and now incorporates the Clinical, Education and Labor Services, including individual
consultations, group and family and External Consulting. Several PhD students participate in activities of the
Community Service. It also organizes post-graduate non-degree training and brief training actions for
psychologists and other professionals and various conferences.

7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural,
desportiva e artística.

A Faculdade de Psicologia contribui para o desenvolvimento do país a diversos níveis:
1. Organiza todos os anos uma serie cursos breves, workshops e conferências abertos à comunidade, contribuindo
assim para a disseminação do trabalho dos seus investigadores e para o conhecimento de investigadores
estrangeiros de renome e para a disseminação do conhecimento científico mais actualizado na área da Psicologia;
2. Organiza Cursos e Pós-Graduação que visam a formação continuada ou a actualização profissional de
psicólogos e outros profissionais (e.g., educação sexual e emocional; coaching psicológico).
3. Alguns docentes colaboram em cursos da U L onde o conhecimento da Psicologia é fundamental (Ciências da
Saúde, Medicina Dentária; Doutoramento em Enfermagem).
4. Oferece serviços de referência a nível de consulta e de consultadoria nas várias áreas de intervenção da
Psicologia Aplicada (Avaliação Psicológic , Psicologia Clínica, Psicologia da Educação; Psicologia do Trabalho).

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities.

The Faculty of Psychology contributes to the development of the country at various levels:
1. FP organizes every year a series of short courses, workshops and conferences open to the community, thereby
helping to spread the work of its researchers and the knowledge of renowned foreign researchers and to
disseminate the most updated scientific knowledge in psychology;
2. Organizes Graduate Studies Courses aimed at continuing education or refresher courses for psychologists and
other professionals (eg, sexual and emotional education, psychological coaching).
3. Some lecturers collaborate in the UL courses where knowledge of psychology is essential (Health Sciences,
Dentistry, Nursing Doctorate).
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4. FP provides reference services at the level of consultation and consulting in various areas of intervention of
Applied Psychology (Assessment, Clinical Psychology, Educational Psychology, Work Psychology).

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o
ensino ministrado.

A Faculdade dispõe de um sítio na internet onde mantém informações completas sobre a sua atividade letiva, de
investigação e de serviço à comunidade, permanentemente monitorizada e atualizada. Toda a informação sobre o
ciclo de estudos, as unidades curriculares , respetivos objetivos, conteúdos programáticos e métodos de ensino,
sobre os docentes e sobre as atividades de investigação, formação breve e conferências, assim como sobre os
serviços, está acessível a todo o público.

7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to
students.

FP has a website where it has complete information about its academic research and community service activities,
permanently monitored and updated. All information about the course, course units, objectives, syllabuses and
lecturing methods, on lectuers and on the activities of research, brief training and conferences, as well as on
services, is accessible to the general public .

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 16

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 7

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 4

 27

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes
1. Integração na Universidade de Lisboa que valoriza de forma clara a investigação como um dos seus objetivos
estratégicos principais;
2. Um programa de Doutoramento que permite aos estudantes a integração em equipas de investigação e projetos
mais abrangentes, e a articulação com o Centro de Investigação em Psicologia da Universidade de Lisboa.
3. Diversidade de especialidades que possibilitam a construção do conhecimento e a formação de especialistas

8.1.1. Strengths
1. Integration in the University of Lisbon, which clearly values research as one of its main strategic objectives;
2. A PhD program that allows students to integrate more comprehensive research teams and projects, and
coordination with the Center for Research in Psychology, University of Lisbon.
3. Several specialties that allow the construction of knowledge and training of specialists.

8.1.2. Pontos fracos
1. Os objetivos ao nível da disseminação da investigação têm sido concretizados sobretudo pela apresentação em
congressos da especialidade e menos na produção de artigos científicos pelos doutorandos, que não têm sido
suficientemente enfatizados desde o início do CFA.
2. O objetivo de formação em métodos tem estado demasiado dependente do projeto concreto de cada estudante,
não garantindo totalmente uma formação mais integrada em metodologias de investigação avançadas.
3. A divulgação da oferta formativa ainda não se faz de forma sistemática para um público mais alargado,
nomeadamente no estrangeiro.

8.1.2. Weaknesses
1. At the dissemination level, the objectives of research have been achieved mainly by the presentation in
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congresses of the specialty and less on scientific articles by doctoral students who have not been sufficiently
emphasized from the beginning of the CFA.
2. The goal of training in research methodologies has been too dependent on the concrete project of each student,
not ensuring a fully integrated training in more advanced research methodologies.
3. The dissemination of the formative offer of FP,that is not yet accomplished systematically to a wider audience,
particularly abroad.

8.1.3. Oportunidades
1. A integração da UL em redes internacionais de ensino pode facilitar a divulgação dos objetivos junto de
potenciais candidatos estrangeiros, nomeadamente no Brasil.

8.1.3. Opportunities
1. The integration of UL in international education networks can facilitate the dissemination of the goals among
potential foreign candidates, particularly in Brazil.

8.1.4. Constrangimentos
Não aplicável

8.1.4. Threats
Does not apply.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

8.2.1. Pontos fortes
1. A organização interna da Faculdade é clara e conhecida de todos os participantes, havendo uma excelente
colaboração entre os diferentes Órgãos;
2. Existem formas relativamente fáceis de auscultar as opiniões e necessidades dos diversos participantes,
nomeadamente o acesso fácil ao Órgãos de Gestão e a existência de um representante do 3º ciclo no Conselho
Pedagógico.

8.2.1. Strengths
1. The internal organization of the Faculty is clear and known to all participants, with an excellent collaboration
between the different organs;
2. There are relatively easy ways to hear the views and needs of various participants, including easy access to the
Governing Bodies and the existence of a representative of the 3rd cycle in the Pedagogical Council.

8.2.2. Pontos fracos
1. A estrutura de Coordenação do doutoramento só entrou recentemente em funcionamento.
2. O facto de a maioria dos programas serem individuais e tutoriais não tem encorajado a reflexão conjunta dos
docentes sobre os aspetos mais estruturais e organizacionais comuns;
3. Dificuldade em implementar alguns dos processo mais formais de Garantia da Qualidade com os estudantes de
3º ciclo
4. Pouca disponibilidade da maioria dos estudantes para participarem em Órgãos e Grupos de Trabalho mais
institucionais.

8.2.2. Weaknesses
1. The structure of the PhD Coordination only recently came into operation.
2. The fact that most programs are tutorial/individual has not encouraged lecturers to reflect together on the more
structural and organizational common aspects;
3. Difficulty in implementing some of the more formal process of Quality Assurance with students from 3rd cycle
4. Limited availability of most students to participate in Working Groups and more institutional Organs.

8.2.3. Oportunidades
1. Grande empenhamento da Universidade de Lisboa na recolha e sistematização de informação relevante para a
Garantia de Qualidade.
2. Forte tradição de boa comunicação entre os diferentes corpos de docentes, discente e funcionários na
Universidade de Lisboa, e existência de órgãos e estruturas que encorajam essa participação.

8.2.3. Opportunities
1. Strong commitment of the University of Lisbon in the collection and systematization of information relevant to
the Quality Assurance.
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2. Strong tradition of good communication between the different bodies of lecturers, students and staff at the
University of Lisbon, and the existence of organs and structures that encourage such participation.

8.2.4. Constrangimentos
1. Profundas mudanças institucionais nos últimos anos, que obrigaram a mudanças e adaptações continuadas,
muito exigentes e consumindo muitos recursos humanos.

8.2.4. Threats
1. Profound institutional changes in recent years, forcing to continuous changes and adaptations, very demanding
and consuming too many resources.

8.3. Recursos materiais e parcerias

8.3.1. Pontos fortes
1. Integração num Centro de Investigação financiado e articulação com alguns projetos financiados, o que permite
algumas sinergias importantes em termos de parcerias e de recursos materiais;
2. Boas condições em termos de biblioteca, laboratórios, e outras condições materiais fundamentais para os
projetos de investigação;
3. Salas de trabalho adequadas para os doutorandos;
3. Melhoria continuada desses recursos, com atualização assegurada dos recursos fundamentais;
4. Articulação com um Serviço à Comunidade que permite acesso a populações específicas e formação
complementar para os doutorandos em áreas de psicologia aplicada à avaliação, clínica ou educação.
5. Colaboração de diversos docentes estrangeiros nos programas de doutoramento, realizando conferências
abertas a todos os estudantes.
6. Colaboração com outras unidades orgânicas da UL, permitindo aos estudantes participar em u.c. ou
conferências e workshops de outras instituições.

8.3.1. Strengths
1. Integration in a funded Research Center, in conjunction with funded some projects funded, which allows some
important synergies in terms of partnerships and material resource;
2. Good conditions in terms of library, laboratories, and other fundamental material conditions for research
projects;
3. Workrooms suitable for doctoral students;
3. Continued improvement of these features with assured updatre of key resources;
4. Articulation with a Community Service which allows access to specific populations and additional training for
doctoral students in areas of applied psychology, such as assessment, clinical or education.
5. Collaboration of many foreign lecturers in doctoral programs, holding conferences open to all students.
6. Collaboration with other units of UL, allowing students to participate in C.U., workshops or conferences offered
by other institutions

8.3.2. Pontos fracos
1. Falta de espaço global que exige uma gestão muito cuidadosa e impede alguns desenvolvimentos;
2. O desenvolvimento de áreas mais ligadas às Neurociências está constrangido pela impossibilidade de adquirir
material fundamental e muito dispendioso.

8.3.2. Weaknesses
1. Lack of global space that requires very careful management and prevents some developments;
2. The development of areas related to Neurosciences is constrained by the impossibility of acquiring fundamental
materialresources that are very expensive.

8.3.3. Oportunidades
1. A adesão da Universidade de Lisboa à Rede Nacional de Imagiologia Funcional Cerebral em 2011 permite
disponibilizar importantes recursos para a realização de projetos de investigação com este tipo de metodologia.

8.3.3. Opportunities
1. The adherence of the University of Lisbon to the National Network of Functional Brain Imaging, in 2011, makes
available important resources to carry out research projects with this type of methodology.

8.3.4. Constrangimentos
1. Os constrangimentos são fundamentalmente de ordem financeira, devido aos sucessivos cortes nas verbas do
OE e dependência das receitas próprias para assegurar despesas correntes, não permitindo um investimento em
recursos para investigação como seria desejável.
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2. Constrangimentos relacionados com a necessidade de cumprir regras da administração pública não adequadas
às Universidades e à investigação, implicando procedimentos de aquisições, contratação de serviços e outros,
muito morosos e pouco flexíveis, e impedindo outro tipo de procedimentos que permitiriam oferecer melhores
condições e uma gestão mais eficaz.

8.3.4. Threats
1. The constraints are primarily financial in nature, due to successive cuts in funding from the state budget and
dependence of own revenues to ensure current expenses, not allowing for an investment in research that would be
much desirable.
2. Constraints related to the need to adhere to rules of public administration is not appropriate to universities and
research, involving acquision procedures, contracting services and others, very time consuming and inflexible, and
preventing other types of procedures that would provide better conditions and most effective management.

8.4 Pessoal docente e não docente

8.4.1. Pontos fortes
1. Corpo docente bem qualificado e com áreas de especialidade bastante diferenciadas;
2. Docentes integram diversas redes de investigação e parcerias, formais e mais informais, permitindo o contacto
dos estudantes com especialistas internacionais nas suas áreas de formação;
3. Equipa de Investigadores Convidados e em Pós-Doutoramento jovem , muito qualificada e dinâmica;
4. Pessoal não docente bem qualificado.

8.4.1. Strengths
1. Well qualified faculty and very different areas of expertise;
2. Lecturers integrate various research networks and partnerships, formal and more informal, allowing contact of
students with international experts in their areas;
3. A team of Invited Researchers and Post-Doctoral young, highly qualified and dynamic;
3. Non-teaching staff well qualified.

8.4.2. Pontos fracos
1. Grande sobrecarga dos docentes com atividades de ensino ao nível do Mestrado;
2. A reforma de vários docentes nos últimos anos só pôde ser parcialmente compensada e sobretudo através da
contratação de docentes convidados a tempo parcial, deixando algumas área científicas mais fragilizadas;
3. Carências em termos do pessoal de apoio à investigação, o que corresponde a uma maior sobrecarga para os
docentes;
4. Serviços gerais também com alguma carência de recursos humanos.

8.4.2. Weaknesses
1. Great overload of lecturers with teaching activities at the Masters level;
2. The retirement of several lecturers in recent years wasd only partially compensated, especially by hiring
part-time faculty, leaving some scientific areas more vulnerable ;
3. Some lack of supporting staff for research, which corresponds to a greater burden on teachers;
4. General Services also have a shortage of human resources.

8.4.3. Oportunidades
1. As candidaturas a projetos e a programas específicos (Ciência, Welcome) têm permitido integrar jovens
investigadores muito qualificados;
2. As condições mais recentes permitiram a contratação de um novo Professor Associado com forte experiência de
investigação, a abertura de um concurso para um Professor Auxiliar na área das Metodologias Quantitativas e e a
contratação de um docente convidado a tempo parcial muito experiente também na área das Metodologias
Quantitativas para apoio exclusivo ao 3º ciclo.

8.4.3. Opportunities
1. Applications for specific projects and programs (Science, Welcome) have allowed to integrate highly skilled
young researchers;
2. The more recent conditions led to the recent hiring of a new Associate Professor with strong research
experience, the opening of a tender for an Assistant Professor in the area of Quantitative Methods and the hiring of
a part-time guest lecturer also very experienced in the area of Quantitative Methods for exclusive support to the 3rd
cycle.

8.4.4. Constrangimentos
1. Os constrangimentos externos inerentes a uma função pública criam grandes dificuldades na contratação de

ACEF/1112/17962 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=25b4...

58 de 71 26-04-2012 15:34



novos docentes, na aquisição de serviços para necessidades específicas e a contratação de pessoal não docente
para apoio ao ensino e investigação.
2. Estes constrangimentos implicam que, mesmo quando é possível alguma contratação, o processo é muito
moroso, não permitindo a flexibilidade necessária para responder a necessidades que evoluem muito rapidamente.

8.4.4. Threats
1. The external constraints inherent in a public function create great difficulties in hiring new lecturers, acquisition
of services for specific needs and hiring non-teaching staff to support teaching and research.
2. These constraints imply that even when a contract is possible, the process is very time consuming, not allowing
the flexibility to respond to needs that evolve very rapidly.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

8.5.1. Pontos fortes
1. Um grupo de estudantes muito empenhado e participativo, que está a tempo inteiro na Faculdade e tira partido
dos vários recursos e de trabalho em equipa;
2. Elevado número de bolseiros;
3. Os estudantes trabalhadores podem utilizar o seu local de trabalho para aceder a populações específicas e
estudar metodologias de avaliação e intervenção em contexto real;
4. Os estudantes podem beneficiar de um regime a tempo parcial que lhes permite maior flexibilidade quando
acumulam com outras tarefas exigentes;
5. Os estudantes de Doutoramento estão representados no Conselho Pedagógico.

8.5.1. Strengths
1. A group of students very engaged and participative, which is full-time in the University and take advantage of
various resources and teamwork;
2. High number of fellowships;
3. Working students can use their workplace to access specific populations and study methodologies for
assessment and intervention in the real world;
4. Students can benefit from a part-time scheme which allows them greater flexibility when accumulated with other
demanding tasks;
5. The PhD students are represented in the Pedagogical Council.

8.5.2. Pontos fracos
1. Não tem havido uma política suficientemnete ativa e sistemática de divulgação de informação junto de potenciais
candidatos, sobretudo para o estrangeiro;
2. O facto de a maioria estar em programas individuais, sobretudo quando se trata de estudantes trabalhadores,
pode levar a algum isolamento e falta de participação e de aproveitamento dos recursos materiais e humanos
disponibilizados pela Faculdade;
3. No programa grupal houve um número significativo de desistências que, para além de constrangimentos
externos, podem estar, em parte, relacionadas com pouca informação sobre as exigências do programa, ou com
uma seleção de candidatos menos exigente do que o necessário;
4. Os estudantes trabalhadores têm muita dificuldade em realizar todas as fases do doutoramento em tempo útil.

8.5.2. Weaknesses
1. There has not been a policy active and systematic enough to disseminate information among potential
candidates, especially abroad;
2. The fact that most students are in individual programs, especially when it comes to working students, can lead to
some isolation and lack of participation and utilization of human and material resources provided by the University;
3. In the group program there was a significant drop off that, in addition to external constraints, may be partly
related to the demands little information about the program, or with a candidate selection less stringent than
necessary;
4. The working-students have great difficulty in performing all phases of the Ph.D. in a timely manner.

8.5.3. Oportunidades
1. O prestígio da Universidade de Lisboa e a sua centralidade permitem uma base de recrutamento de estudantes
alargada e muito qualificada;
2. A provável fusão da UL com a UTl pode constituir uma excelente oportunidade por aumentar o prestígio da
instituição, a base de recrutamento e as parcerias nacionais com docentes de outras áreas com as quais pode
haver projetos interdisciplinares .

8.5.3. Opportunities
1. The prestige of the University of Lisbon and its centrality provide an enlarged basis for recruitment of qualified
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students ;
2. The likely merging of UL with UTL can be an excellent opportunity to increase the prestige of the institution, the
recruiting basis and national partnerships with lecturers from other areas with which we may develop
terdisciplinary projects.

8.5.4. Constrangimentos
1. Os constrangimentos relacionados com a crise económica atual dificultam a possibilidade de muitos estudantes
se candidatarem e obriga alguns a desistir de prosseguir os estudos de 3º ciclo;
2. Alguns estudantes têm uma preparação metodológica fraca que obriga a um trabalho acrescentado durante o 3º
ciclo.

8.5.4. Threats
1. The constraints related to the current economic crisis make it difficult for many students to have the opportunity
to apply to a PhD and forces some to give up or droop-off from 3rd cycle studies;
2. Some students have a poor methodological preparation for a 3rd cycle, whicj leads to an increased work-load..

8.6. Processos

8.6.1. Pontos fortes
1. Oferta formativa que integra cursos tutoriais com ênfase no acompanhamento individual, e que permite o
Doutoramento em áreas onde não há muita procura, e cursos grupais em áreas com maior procura e maior
disponibilidade de recursos docentes.
2. Estrutura curricular que permite ao estudante realizar investigação de forma progressivamente mais autónoma.
3. Um programa de Doutoramento que permite aos estudantes a integração em equipas de investigação e projetos
mais abrangentes, e a articulação com as condições do Centro de Investigação em Psicologia da Universidade de
Lisboa.
4. Apoio individualizado aos estudantes que pretendem concorrer a bolsas da FCT

8.6.1. Strengths
1. A Training offer that integrates tutorial courses with an emphasis on coaching, which enables the PhD in areas
where there is not much demand, and group courses in areas with higher demand and increased availability of
lecturing resources.
2. A curriculum structure that allows students to conduct research in a progressively more autonomous.
3. A PhD program that allows students to integrate more comprehensive research teams and projects, and
coordination with the conditions of the Centre for Research in Psychology, University of Lisbon.
4. Individualized support to students wishing to apply for grants from FCT.

8.6.2. Pontos fracos
1. A formação em competências de disseminação da investigação tem sido concretizada sobretudo pela
apresentação em congressos da especialidade e menos na produção de artigos científicos pelos doutorandos.
2. O objetivo de formação em métodos tem estado demasiado dependente do projeto concreto de cada estudante,
não garantindo totalmente uma formação mais integrada em metodologias de investigação avançadas.

8.6.2. Weaknesses
1. The skills training for the dissemination of research by doctoral students has been carried out mainly by
presentations in the congresses of the specialty and less on scientific papers.
2. The goal of training in methods has been too dependent on the concrete project of each student, not ensuring a
fully integrated training in more advanced research methodologies.

8.6.3. Oportunidades
1 A existência de 2 Cursos de Doutoramento Interuniversitário em parceria coma Universidade de Coimbra permite
algumas sinergias que podem ter efeitos positivos no Doutoramento da UL
2. A reorganização do CIPUL pode proporcionar melhores condições para a integração dos estudantes de
bolseiros em projetos integrados num Centro de investigação, e melhores condições para a realização do
doutoramento.

8.6.3. Opportunities
1. The existence of 2 Inter-university PhD courses in partnership with University of Coimbra allows some synergies
that can have positive effects on the UL Doctoral Program.
2. The reorganization of CIPUL can provide better conditions for the integration of students with scholarships in
projects from in a research center, and better conditions for the completion of the PhD.
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8.6.4. Constrangimentos
1. As dificuldades de compatibilizar o trabalho com os estudos leva alguns estudantes a não conseguirem investir
tanto como seria desejável.

8.6.4. Threats
1. The difficulties of reconciling work with studies leads some students to fail to invest as much as would be
desirable.

8.7. Resultados

8.7.1. Pontos fortes
1. A maioria dos estudantes completa com sucesso o CFA;
2. A maioria dos estudantes dos programas individuais completa com sucesso o Doutoramento;
3. Um número crescente de estudantes ou recém-doutorados publicam os resultados em revistas indexadas;
4. A maioria dos estudantes divulga os resultados em congresso da especialidade.

8.7.1. Strengths
1. Most students complete The Advanced Studies Course (1st year) successfully;
2. Most students of individual programs successfully completed his PhD;
3. A growing number of students or recent PhDs publish results in refereed journals;
4. Most students in congress announces the results of the specialty.

8.7.2. Pontos fracos
1. Taxa de abandono relativamente elevada, sobretudo no programa grupal
2. A maioria dos estudantes só submete artigos para publicação após terminar o Doutoramento, sendo que o
número de artigos em revistas indexadas é ainda modesto.

8.7.2. Weaknesses
1. Relatively high dropout rate, particularly in the program group
2. Most students submit papers for publication only after finishing his PhD, and the number of articles in refereed
journals is still modest.

8.7.3. Oportunidades
A dificuldade de aceder ao mercado de trabalho pode conduzir os mais qualificados a optar por um período de
estudo suplementar e investir no Doutoramento.

8.7.3. Opportunities
The difficulty in accessing the labor market may drive the most qualified to opt for a period of further study and
invest in the PhD.

8.7.4. Constrangimentos
Os constrangimentos económicos referidos nos pontos anteriores refletem-se nos resultados, sobretudo nos
casos de interrupção ou abandono.

8.7.4. Threats
The economic constraints already pointed out are reflected in the results, especially in cases of interruption or
abandonment of studies..

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

9.1.1. Debilidades
1. Os objetivos ao nível da disseminação da investigação têm sido concretizados sobretudo pela apresentação em
congressos da especialidade e menos na produção de artigos científicos pelos doutorandos, o que não têm sido
suficientemente enfatizados desde o início do CFA.
2. O objetivo de formação em métodos tem estado demasiado dependente do projeto concreto de cada estudante,
não garantindo totalmente uma formação mais integrada em metodologias de investigação avançadas.
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3. A divulgação da oferta formativa ainda não se faz de forma sistemática para um público mais alargado,
nomeadamente no estrangeiro.

9.1.1. Weaknesses
1. At the dissemination level, the objectives of research have been achieved mainly by the presentation in
congresses of the specialty and less on scientific articles by doctoral students who have not been sufficiently
emphasized from the beginning of the CFA.
2. The goal of training in research methodologies has been too dependent on the concrete project of each student,
not ensuring a fully integrated training in more advanced research methodologies.
3. The dissemination of the formative offer of FP,that is not yet accomplished systematically to a wider audience,
particularly abroad.

9.1.2. Proposta de melhoria
1. Clarificar e reforçar, junto dos docentes, estudantes e candidatos os objetivos de aquisição de competências
avançadas ao nível das metodologias e de publicação em revistas científicas da especialidade.
2. Melhorar a divulgação dos objetivos do Doutoramento junto dos potenciais interessados.

9.1.2. Improvement proposal
1. Clarify and strengthen the obectives of acquiring advanced skills in terms of methodologies and publication in
specialty journals, with lecturers, students and candidates.
2. Improved dissemination of the objectives of the Doctoral Program among potential stakeholders.

9.1.3. Tempo de implementação da medida
1. 3 anos
2. A partir do próximo ano letivo.

9.1.3. Implementation time
1. 3 years.
2. From next academic year.

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
1. Alta
2. Média

9.1.4. Priority (High, Medium, Low)
1. High
2. Medium

9.1.5. Indicador de implementação
1. Valorizaçãopelos docentes da atividade de aprendizagem de competências para publicação pelos
docentes,conduzindo a um maior investimento e incentivo à escrita em fases mais precoces do doutoramento;
2. Aumento do conhecimento da parte dos estudantes e candidatos sobre os objetivos do doutoramento, o que
pode conduzir a um melhor direcionamento e planeamento do trabalho durante o Doutoramento;
3. Procura do ciclo de estudos por estudantes oriundos de proveniências mais diversificadas mais informados.

9.1.5. Implementation marker
1. Enhancementand valuing by lecturers of the learning of skills for publication, leading to greater investment and
encouraging writing in the early stages of the PhD Program;
2. Increased the knowledge on the part of students and candidates about the aims of the Ph.D., which can lead to
better targeting and planning of work during the PhD Program;
3. Search for the cycle of studies by students from more diverse backgrounds more informed.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.

9.2.1. Debilidades
1. A estrutura de Coordenação do doutoramento só entrou recentemente em funcionamento.
2. O facto de a maioria dos programas serem individuais e tutoriais não tem encorajado a reflexão conjunta dos
docentes sobre os aspetos mais estruturais e organizacionais;
3. Dificuldade em implementar alguns dos processo mais formais de Garantia da Qualidade com os estudantes de
3º ciclo
4. Pouca disponibilidade da maioria dos estudantes para participarem em Órgãos e Grupos de Trabalho mais
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institucionais.

9.2.1. Weaknesses
1. The structure of the PhD Coordination only recently came into operation.
2. The fact that most programs are tutorial/individual has not encouraged lecturers to reflect together on the more
structural and organizational common aspects;
3. Difficulty in implementing some of the more formal process of Quality Assurance with students from 3rd cycle
4. Limited availability of most students to participate in Working Groups and more institutional Organs.

9.2.2. Proposta de melhoria
1. Efetiva implementação da Coordenação do Ciclo de Estudos, melhorando a colaboração entre os vários
docentes, identificando mais facilmente as dificuldades comuns e organizando uma melhor utilização dos recursos
disponíveis.
2. A aplicação de algumas medidas propostas em processos poderão ter impacto numa melhor integração e
participação dos estudantes de doutoramentos tutoriais em atividades de grupo.

9.2.2. Improvement proposal
1. Effective implementation of the Coordination of the Cycle of Studies, improving collaboration between the
various lecturers, in order to more easily identifying common pitfalls and organizing a better use of available
resources.
2. The application of some measures proposedt on the processes sections may have impact on a better integration
and participation of students in tutorials programs in group activities.

9.2.3. Tempo de implementação da medida
1. 3 anos

9.2.3. Improvement proposal
1. 3 years

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
1. Alta

9.2.4. Priority (High, Medium, Low)
1. High

9.2.5. Indicador de implementação
1. Melhor coordenação entre os vários docentes que colaboram no ciclo de estudos;
(Outros indicadores nos Processos)

9.2.5. Implementation marker
1. Better coordination between the various lecturers from the cycle of studies;
(Other indicators in the Process)

9.3 Recursos materiais e parcerias

9.3.1. Debilidades
As debilidades em termos de recursos materiais estão relacionadas com os graves constrangimentos económicos
e processuais inerentes ao funcionamento das instituições públicas:

1. Falta de espaço global que exige uma gestão muito cuidadosa e impede alguns desenvolvimentos em áreas
específicas;
2. O desenvolvimento de áreas mais ligadas às Neurociências está constrangido pela impossibilidade de adquirir
material fundamental e muito dispendioso.

9.3.1. Weaknesses
The weaknesses in terms of material resources are related to the severe economic constraints and procedures
inherent in the functioning of public institutions:

1. Lack of global space that requires very careful management and prevents some developments in specific areas;
2. The development of areas related to Neurosciences is constrained by the impossibility of acquiring fundamental

ACEF/1112/17962 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=25b4...

63 de 71 26-04-2012 15:34



material and very expensive.

9.3.2. Proposta de melhoria
As propostas de melhoria estão, em grande medida, dependentes de factores externos (financiamento, normas e
procedimentos de contabilidade; construção do IOP). As dificuldades de espaço não têm tido impacto significativo
ao nível do Doutoramento.
Na medida daquilo que depende dos esforços da FP, propomos:
1. Aumento e aprofundamento de parcerias nacionais e estrangeiras que permitam aos estudantes o acesso a
recursos mais alargados.

9.3.2. Improvement proposal
The proposed improvements are largely dependent on external factors (financing, accounting standards and
procedures, construction of Institute for Professional Orientaion Building). The difficulties of space have not had
significant impact at the level of PhD.
In so far as it depends on the efforts of the FP, we propose:
1. Expanding and deepening of national and international partnerships that allow students access to broader
resources.

9.3.3. Tempo de implementação da medida
3 anos

9.3.3. Implementation time
3 years

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Média

9.3.4. Priority (High, Medium, Low)
Medium

9.3.5. Indicador de implementação
1. Aumento do número de parcerias com impacto direto na qualidade de formação dos Doutorandos.

9.3.5. Implementation marker
1. Increased number of partnerships with direct impact on the quality of training of PhD students.

9.4. Pessoal docente e não docente

9.4.1. Debilidades
1. Grande sobrecarga dos docentes com atividades de ensino ao nível do Mestrado e Doutoramento;
2. A reforma de vários docentes nos últimos anos só pôde ser parcialmente compensada e sobretudo através da
contratação de docentes convidados a tempo parcial, deixando algumas área científicas mais fragilizadas;
3. Carências em termos do pessoal de apoio à investigação, o que corresponde a uma maior sobrecarga para os
docentes;
4. Serviços gerais também com alguma carência de recursos.

9.4.1. Weaknesses
1. Great overload of lecturers with teaching activities at the Masters level;
2. The retirement of several lecturers in recent years wasd only partially compensated, especially by hiring
part-time faculty, leaving some scientific areas more vulnerable ;
3. Some lack of supporting staff for research, which corresponds to a greater burden on teachers;
4. General Services also have a shortage of human resources.

9.4.2. Proposta de melhoria
1. Prosseguir a política de integração de investigadores convidados e de Pós-Doutoramento em algumas atividades
de docência;
2. Prosseguir a contratação de estagiários ou bolseiros de mérito para tarefas especiais ou reforço de valências
mais deficitárias, na organização dos Serviços Comuns e da Assessoria da FP.
3. Melhorar a utilização das sinergias com o CIPUL, para proporcionar melhores condições de trabalho aos
Doutorandos.
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4. Aprofundar a colaboração com o Gabinete Gabinete de Apoio à investigação Investigação da UL .

9.4.2. Improvement proposal
1. Continue the policy of integration of visiting researchers and post-doc in some lecturing activities;
2. Continue the hiring of interns or smerit cholarship for special tasks or reinforcement of work in more deficient
areas, in the organization of the Common Services and the FP.non-teaching staff
3. Improve utilization of synergies with the CIPUL to provide better working conditions for doctoral students.
4. Strenghthening the cooperation with the Office Research Support Office of Research UL.

9.4.3. Tempo de implementação da medida
3 anos para todas as medidas.

9.4.3. Implementation time
3 years for all measures.

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Média para todas as medidas

9.4.4. Priority (High, Medium, Low)
Medium for all measures.

9.4.5. Indicador de implementação
1. Número de Investigadores com participação em algumas atividades docentes;
2. Aumento da satisfação dos doutorandos com as condiçõe efetivas para desenvolver a investigação e publicação.

9.4.5. Implementation marker
1. Number of researchers participating in some activities with teachers;
2. Improved satisfaction of students with the effective conditions to conduct research and to publish.

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

9.5.1. Debilidades
1. Não tem havido uma política ativa e sistemática de divulgação de informação junto de potenciais candidatos,
sobretudo para o estrangeiro;
2. O facto de a maioria estar em programas individuais, sobretudo quando se trata de estudantes trabalhadores,
pode levar a algum isolamento e falta de participação e de aproveitamento dos recursos materiais e humanos
disponibilizados pela Faculdade;
3. Sobretudo no programa grupal houve um número significativo de desistências que, para além de
constrangimentos externos, podem estar, em parte, relacionadas com pouca informação sobre as exigências do
programa, ou com uma seleção de candidatos menos exigente do que o que seria necessário;
4. os estudantes trabalhadores têm muita dificuldade em realizar todas as fases do doutoramento em tempo útil.

9.5.1. Weaknesses
1. There has not been an active and systematic dissemination of information among potential candidates,
especially from abroad;
2. The fact that most students are enrolled in in individual programs, especially when it comes to students who also
work, can lead to some isolation and lack of participation and reduced utilization of human and material resources
provided by the Faculty;
3. Particularly in the group program there was a significant drop off that, in addition to external constraints, may be
partly related to little information about the the demands of program or with a candidate selection less demanding
than what would be required;
4. Working-students have great difficulty in performing all phases of the Ph.D. in a timely manner.

9.5.2. Proposta de melhoria
1. Melhorar a divulgação da oferta formativa ao nível do 3º ciclo, sobretudo em públicos mais diversificados e no
estrangeiro, nomeadamente introduzindo melhorias na informação disponível online, e incluindo enssa informação
o Relatório de Atividade Científica da FP;
2. Introduzir a exigência de uma proposta de domínio a investigar com descrição dos objetivos gerais, e
eventualmente uma entrevista, para as candidaturas a cursos grupais, de forma a aproximar mais a seleção destes
candidatos, da seleção que é feita dos candidatos aos programas tutoriais.
3 As melhorias introduzidas nos processos poderão ter impacto na integração dos estudantes dos programas
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tutoriais em atividades grupais.

9.5.2. Improvement proposal
1. To improve the dissemination of information about the 3rd cycle training, especially near more diversified publics
and abroad, including the introducion of better information online, and to include in this information the FP Report
of the Scientific Activity
2. To introduce in the aplication to the PhD Group courses the requirement of a brief project proposal describing
the field of research and the general objectives, with the possiblllty to do an interview with the candidates, in order
to achieve a more thourough selection of these candidates, similar to the selection of candidates that is made to
the tutorial programs.
3 Improvements in the processes may impact on the integration of students in tutorial programs, in group activities.

9.5.3. Tempo de implementação da medida
1. A partir do próximo ano, 2 anos;
2. A partir do próximo ano; 3 anos.

9.5.3. Implementation time
1. Starting next year, two years;
2. Starting next year, three years.

9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
1. Média
2. Alta

9.5.4. Priority (High, Medium, Low)
1. Medium
2. High

9.5.5. Indicador de implementação
1. Número e diversidade de proveniência dos candidatos a Doutoramento;
2. Redução do número de desistências por motivos relacionados com falta de formação de base adequada,
conhecimento do funcionamento ou das exigências inerentes ao Curso de Doutoramento.

9.5.5. Implementation marker
1. Number and diversity of origin of doctoral candidates;
2. Reducing the number of dropouts for reasons related to lack of adequate basic training, or knowledge about the
functioning or about the requirements of the PhD Course.

9.6. Processos

9.6.1. Debilidades
1. A formação em competências de disseminação da investigação tem sido concretizada sobretudo pela
apresentação em congressos da especialidade e menos pela produção de artigos científicos pelos doutorandos.
2. O objetivo de formação em métodos tem estado demasiado dependente do projeto concreto de cada estudante,
não garantindo totalmente uma formação mais integrada em metodologias de investigação avançadas.

9.6.1. Weaknesses
1. The skills training for the dissemination of research by doctoral students has been carried out mainly by
presentations in the congresses of the specialty and less on scientific papers.
2. The goal of training in methods has been too dependent on the concrete project of each student, not ensuring a
fully integrated training in more advanced research methodologies.

9.6.2. Proposta de melhoria
1. Integrar uma formação mais dirigida às competências para publicação e disseminação da investigação realizada,
incluindo um workshop para os estudantes do 2º e 3º ano;
2. Foi criada a obrigatoriedade de submeter um artigo a um revista ISI até ao momento da entrega da tese;
3. Melhorar a formação na área das metodologias para os estudantes em cursos tutoriais, integrando no seminário
de metodologias workshops ou módulos de formação avançada em metodologias quantitativas ou qualitativas e
aumentando a disponibilidade de tutorias na área das metodologias quantitativas avançadas.

9.6.2. Improvement proposal
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1. Incorporating a more focused training in publication and dissemination of research skills, including a workshop
for students in 2nd and 3rd year;
2.A requirement for submitting a manuscript to a ISI journal at the time of delivery of the thesis was already created;
3. Improving training in methodology courses for students in tutorial programs, integrating in the methodologies
seminar workshops or training modules in advanced quantitative or qualitative methodologies and increasing the
availability of tutoring in the area of advanced quantitative methodologies.

9.6.3. Tempo de implementação da medida
1. A partir do próximo ano letivo; 3 anos
2. Foi recentemente criado para os estudantes inscritos a partir de 2010;
3.A partir do próximo ano letivo; 3 anos.

9.6.3. Implementation time
1. From next year; 3 years.
2. This was recently created to students that began the program since 2010.
3. From next year; 3 years.

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
1. Alta
2. Alta
3.Alta

9.6.4. Priority (High, Medium, Low)
1. High
2. High
3. High

9.6.5. Indicador de implementação
1 e 2. Número de publicações associadas aos projetos de Doutoramento;
2. Número de módulos, workshops e tutorias em metodologias disponibilizados aos estudantes.

9.6.5. Implementation marker
1 and 2. Number of publications associated with PhD projects;
2. Number of modules, workshops and tutorials on methodologies available to students.

9.7. Resultados

9.7.1. Debilidades
1. Taxa de abandono relativamente elevada, sobretudo no programa grupal
2. A maioria dos estudantes só submete artigos para publicação após terminar o Doutoramento, sendo que o
número de artigos em revistas indexadas é ainda modesto.

9.7.1. Weaknesses
1. Relatively high dropout rate, particularly in the program group
2. Most students submit papers for publication only after finishing his PhD, and the number of articles in refereed
journals is still modest.

9.7.2. Proposta de melhoria
Todas as anteriores propostas de melhoria referidas nos pontos anteriores devem ter impacto ao nível dos
resultados.

9.7.2. Improvement proposal
All previous proposals for improvement referred to in the preceding paragraphs should have impact on the results.

9.7.3. Tempo de implementação da medida
3 anos

9.7.3. Implementation time
3 years
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9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Consoante as propostas referidas

9.7.4. Priority (High, Medium, Low)
Dependending on each proposal.

9.7.5. Indicador de implementação
Ao fim de 3 anos espera-se que seja possível observar:
1. Redução da taxa de desistência
2. Aumento das publicações associadas a projetos de Doutoramento.

9.7.5. Implementation marker
After three years it is expected that it can be observed:
1. Reduced dropout rate
2. Increase of publications related to PhD projects.

10. Proposta de reestruturação curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas
Depois de realizado o processo de auto-avaliação, foi considerado que a área de especialidade de Psicologia Geral
tinha deixado de ser relevante, pelo que será proposto ao Conselho Científico a sua eliminação. Com efeito, a
criação desta área teve uma contextualização histórica importante num momento em que as outars áreas de
especialdiade ainda eram bastante limitadas, mas no momento atual, e dada a diversidade de áreas de
especialidade existentes no Doutoramento em Psicologia da FP, considera-se que todos os estudantes devem
estar integrados numa área de especialidade definida e associada a linhas de investigação bem definidas.

10.1.1. Synthesis of the intended changes
After performing the process of self-evaluation, it was considered that the area of specialty of General Psychology
was no longer relevant,and so it will be proposed by the Scientific Council its elimination. Indeed, the creation of
this area was important in an historical context at a time when the other specialities were still quite limited, but at
present, given the diversity of existing areas of expertise in the Doctoral Program in Psychology it is considered
that all students should be integrated in a defined area of expertise and associated with well-defined lines of
research.

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida

Mapa XI - Nova estrutura curricular pretendida

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Psicologia

10.1.2.1. Study Cycle:
PhD In Psychology

10.1.2.2. Grau:
Doutor

10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
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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*

(0 Items)  0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII – Novo plano de estudos

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Psicologia

10.2.1. Study Cycle:
PhD In Psychology

10.2.2. Grau:
Doutor

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

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)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

(0 Items)       

<sem resposta>

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>
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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

10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

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):
<sem resposta>

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:
<no answer>

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):
<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>
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10.4.1.9. Bibliografia principal:
<sem resposta>
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