
ACEF/1112/17957 — 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:
Mestrado Integrado em Psicologia

A3. Study cycle:
Master in Psychology

A4. Grau:
Mestre

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Despacho nº 20746/2009, DR 2ª série, Nº 179, 15 de Setembro 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:
300

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

A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006):
10 Semesters
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A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
155

A11. Condições de acesso e ingresso:
02 Biologia e Geologia e 16 Matemática ou 02 Biologia e Geologia e 18 Português ou 18 Português e 17 Matemática
Aplicada às Ciências Sociais

A11. Entry Requirements:
02 Biology and Geology and 16 Mathematics or 02 Biology and Geology and 18 Portuguese or 18 Portuguese and
17 Mathematics Applied to Social Sciences

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):

Secção de Psicologia Clínica e da Saúde (Núcleos de Psicologia
Clínica Dinâmica, de Psicoterapia Cognitivo-Comportamental e
Integrativa, de Psicologia Clínica Sistémica e de Psicologia da
Saúde e da Doença)

Section of Clinical and Health Psychology (Areas of Psychodynamic
Clinical Psychology, Cognitive-Behavioural and Integrative
Psychology, Systemic Clinical Psychology, Health and Illness
Psychology)

Secção de Psicologia da Educação e da Orientação Section of Educational and Vocational Psychology

Secção de Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das
Organizações

Section of Psychology of Human Resources, Work and
Organizations

Secção de Cognição Social Aplicada Section of Applied Social Cognition

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Formação Básica - 1º ciclo

A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

A13.1. Study Cycle:
Master in Psychology

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Formação Básica - 1º ciclo

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
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Basic Training - 1st cycle

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 PSI 78 60

Métodos de Investigação e Estatística MET 18 0

Ciências Afins CA 12 0

UC (escolha livre) Outras 0 12

(4 Items)  108 72

Mapa I - Formação Geral - 2º Ciclo

A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

A13.1. Study Cycle:
Master in Psychology

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Formação Geral - 2º Ciclo

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
General Training - 2nd Cycle

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*

Formação Geral/ General Training PSI 12 0

(1 Item)  12 0

Mapa I - Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicologia Clínica Dinâmica)

A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

A13.1. Study Cycle:
Master in Psychology

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicologia Clínica Dinâmica)

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Clinical and Health Psychology - Area of Psychodynamic Clinical Psychology
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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*

Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de
Psicologia Clínica Dinâmica

PSI 96 12

(1 Item)  96 12

Mapa I - Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicoterapia Cognitiva-Comportamental e
Integrativa

A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

A13.1. Study Cycle:
Master in Psychology

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicoterapia Cognitiva-Comportamental e Integrativa

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Clinical and Health Psychology - Area of Cognitive-Behavioural and Integrative Psychotherapy

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*

Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicoterapia
Cognitiva-Comportamental e Integrativa

PSI 102 6

(1 Item)  102 6

Mapa I - Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicologia da Saúde e da Doença

A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

A13.1. Study Cycle:
Master in Psychology

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicologia da Saúde e da Doença

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Clinical and Health Psychology - Area of Health and Illness Psychology
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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*

Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de
Psicologia da Saúde e da Doença

PSI 96 12

(1 Item)  96 12

Mapa I - Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicologia Clínica Sistémica

A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

A13.1. Study Cycle:
Master in Psychology

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicologia Clínica Sistémica

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Clinical and Health Psychology - Area of Systemic Clinical Psychology

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area
Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de
Psicologia Clínica Sistémica

PSI 96 12

(1 Item)  96 12

Mapa I - Secção de Psicologia da Educação e da Orientação

A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

A13.1. Study Cycle:
Master in Psychology

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia da Educação e da Orientação

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Educational and Vocational Psychology
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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*

Secção de Psicologia da Educação e da Orientação / Section of
Educational and Vocational Psychology

PSI 90 18

(1 Item)  90 18

Mapa I - Secção de Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações

A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

A13.1. Study Cycle:
Master in Psychology

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of the Psychology of Human Resources, Work and Organizations

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*

Secção de Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das
Organizações / Section of the Psychology of Human Resources, Work and
Organizations

PSI 90 18

(1 Item)  90 18

Mapa I - Secção de Cognição Social Aplicada

A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

A13.1. Study Cycle:
Master in Psychology

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Cognição Social Aplicada

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Applied Social Cognition
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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*

Secção de Cognição Social Aplicada / Section of
Applied Social Cognition

PSI 90 18

(1 Item)  90 18

A14. Plano de estudos

Mapa II - Formação Básica - 1º ano - 1º e 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

A14.1. Study Cycle:
Master in Psychology

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Formação Básica

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Basic Training

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano - 1º e 2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year - 1st and 2 nd 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)

Temas de Psicologia Geral/ Themes of
General Psychology

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6
Obrigatória
/Compulsory

Métodos de Investigação em Psicologia/
Research Methods in Psychology

MET Sem 168
80- T30; PL30;
OT 20

6
Obrigatória
/Compulsory

Introdução às Probabilidades e Estatística
Aplicadas à Psicologia/ Introduction to
Probability and Statistics Applied to
Psychology

MET Sem 168
79 - T30; PL30;
OT19

6
Obrigatória
/Compulsory

Grandes Teorias das Ciências Sociais/
Main Theories in Social Science

CA Sem 168
79 – T30; PL30;
OT19

6
Obrigatória
/Compulsory

Biologia e Genética/ Biology and Genetics CA Sem 168
79 – T30; PL30;
OT19

6
Obrigatória
/Compulsory

História das Ideias em Psicologia/ History
of Ideas in Psychology

PSI Sem 168
80 – T30; TP30;
OT20

6
Obrigatória
/Compulsory
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Psicologia da Aprendizagem / Psychology
of Learning

PSI Sem 168
80 – T30; PL30;
OT20

6
Obrigatória
/Compulsory

Estatística Aplicada à Psicologia / Statistics
Applied to Psychology

MET Sem 168
79 - T30; PL30;
OT19

6
Obrigatória
/Compulsory

Fundamentos de Psicologia Cognitiva/
Foundations of Cognitive Psychology

PSI Sem 168
80 – TP 60;
OT20.

6
Obrigatória
/Compulsory

Optativa /Optional ------------ Sem 168 ------------- 6 Optativa /Optional

(10 Items)       

Mapa II - Formação Básica - 2º Ano – 1º e 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

A14.1. Study Cycle:
Master in Psychology

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Formação Básica

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Basic Training

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano – 1º e 2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year – 1st aand 2 nd 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)

Introdução à Psicologia do
Desenvolvimento/ Introduction to
Developmental Psychology

PSI Sem 168
80 – T30; TP30;
OT 20

6
Obrigaatória /
Compulsory

Neuropsicologia/ Neuropsychology PSI Sem 168
80 – T30; PL30;
OT20

6
Obrigaatória /
Compulsory

Psicologia do Desenvolvimento da
Criança e do Adolescente/ Child and
Adolescent Developmental Psychology

PSI Sem 168
80 – T30; TP30;
OT20

6
Obrigaatória /
Compulsory

Psicologia Social/ Social Psychology PSI Sem 168 80 – TP60; OT20 6
Obrigaatória /
Compulsory

Optativa / Optional ------------- Sem 168 -------------- 6 Optativa / Optional

Optativa / Optional ------------- Sem 168 ------------- 6 Optativa / Optional

Optativa / Optional ------------- Sem 168 ------------- 6 Optativa / Optional

Optativa / Optional ------------- Sem 168 ------------- 6 Optativa / Optional

Optativa / Optional ------------- Sem 168 ------------- 6 Optativa / Optional

Optativa / Optional ------------- Sem 168 ------------- 6 Optativa / Optional

(10 Items)       
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Mapa II - Formação Básica - 3º Ano – 1º e 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

A14.1. Study Cycle:
Master in Psychology

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Formação Básica

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Basic Training

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano – 1º e 2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year – 1st and 2 nd 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)

Motivação e Emoção: Bases Etológicas,
Psicológicas e Sociais/ Motivation and
Emotion: Ethological, Psychological and
Social foundations

PSI Sem 168
80 – T30; TP30;
OT20

6
Obrigatória /
Compulsory

Psicometria/ Psychometry PSI Sem 168
80 – T30; PL15;
TP15; OT20

6
Obrigatória /
Compulsory

Psicopatologia/ Psychopathology PSI Sem 168
79 – T30; PL30;
OT19

6
Obrigatória /
Compulsory

Psicologia Diferencial/ Differential
Psychology

PSI Sem 168
80 – T30;
PL15;TP15; OT20

6
Obrigatória /
Compulsory

Psicologia da Personalidade/ Personality
Psychology

PSI Sem 168
80 – T30; PL30;
OT20

6
Obrigatória /
Compulsory

Optativa / Optional ------------ Sem 168 ------------ 6 Optativa / Optional

Optativa / Optional ------------ Sem 168 ------------ 6 Optativa / Optional

Optativa / Optional ------------ Sem 168 ------------ 6 Optativa / Optional

Optativa / Optional ------------ Sem 168 ------------ 6 Optativa / Optional

Optativa / Optional ------------ Sem 168 ------------ 6 Optativa / Optional

(10 Items)       

Mapa II - Formação Básica - Unidades Curriculares Optativas - 1º Cyclo - 1º , 2º e 3º Ano – 1º e 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

A14.1. Study Cycle:
Master in Psychology

A14.2. Grau:

ACEF/1112/17957 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=947b...

9 de 393 27-04-2012 14:03



Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Formação Básica - Unidades Curriculares Optativas - 1º Cyclo

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Basic Training - Optional Curricular Units - 1 st Cycle

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º , 2º e 3º Ano – 1º e 2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st, 2nd and 3rd Year – 1st and 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)

Cognição Visual/ Visual Cognition PSI Sem 168
80 – T30;
TP30; OT20

6 Optativa/ Optional

Psicolinguística Cognitiva / Cognitive
Psycholinguistics

PSI Sem 168
80 – T30;
TP30; OT20

6 Optativa/ Optional

Psicologia Dinâmica do
Desenvolvimento/Psychodynamic Developmental
Psychology

PSI Sem 168
80 – T30;
TP30; OT20

6 Optativa/ Optional

Temas de Psicologia Social/ Themes of Social
Psychology

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6 Optativa/ Optional

Psicologia das Relações Pessoais/ Psychology of
Personal Relationships

PSI Sem 168
80 – T30;
PL30; OT20

6 Optativa/ Optional

Psicofisiologia/ Psychophysiology PSI Sem 168
80 – T30;
PL30; OT20

6 Optativa/ Optional

Etologia Teórica/ Theoretical Ethology PSI Sem 168
80 – T30;
TP30; OT20

6 Optativa/ Optional

Adaptação e Desenvolvimento Pessoal no Ensino
Superior/ Adaptation and Personal Development in
Higher Education

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6 Optativa/ Optional

Psicopatologia da Criança e do Adolescente/ Child
and Adolescent Psychopathology

PSI Sem 168
79 – T30;
PL30; OT19

6 Optativa/ Optional

Antropologia Cultural/ Cultural Anthropology CA Sem 168
79 – T30;
PL30; OT19

6 Optativa/ Optional

Neurobiologia do Comportamento/ Behavioural
Neurobiology

PSI Sem 168
80 – T30;PL30;
OT20

6 Optativa/ Optional

Processo de Luto/ Mourning Processes PSI Sem 168
79 – T30;
PL30; OT19

6 Optativa/ Optional

Processos Cognitivos Automáticos: Julgamento e
comportamento sem consciência, controlo ou
esforço/ Automatic Cognitive Processes:

PSI Sem 168
79 – T30;
PL30; OT19

6 Optativa/ Optional

Introdução ao Aconselhamento Educacional/
Introduction to Educational Counseling

PSI Sem 168
80 – TP60; OT
20

6 Optativa/ Optional

Neuropsicologia Cognitiva/ Cognitive
Neuropsychology

PSI Sem 168
80 – T30;
PL30; OT20

6 Optativa/ Optional

Comportamento Humano e Ambiente/ Human
Behaviour and Environment

PSI Sem 168
79 – T30;
PL30; OT19

6 Optativa/ Optional

Introdução à Psicologia do Envelhecimento/
Introduction to the Psychology of Aging

PSI Sem 168
80 – T30;
PL30; OT20

6 Optativa/ Optional

Temas de Biologia e Genética / Themes of Biology
and Genetics

PSI Sem 168
79 – T30;
PL30; OT19

6 Optativa/ Optional

Educação para a Saúde e para o Bem-Estar /
Health and Well-Being Education

PSI Sem 168
80 – TP60; OT
20

6 Optativa/ Optional
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Psicologia da Arte / Art Psychology PSI Sem 168
80 – TP60; OT
20

6 Optativa/ Optional

Temas de Desenvolvimento Pessoal e Social /
Themes of Personal Development

PSI Sem 168
80 – TP60; OT
20

6 Optativa/ Optional

Bem-Estar e Risco na Adolescência / Well-Being
and Risck in Adolescence

PSI Sem 168
80 – TP60; OT
20

6 Optativa/ Optional

Pragmática da Comunicaçao Humana / Pragmatics
of Human Comunication

PSI Sem 168
80 – TP60; OT
20

6 Optativa/ Optional

Perturbações Específicas do Desenvolvimento
Cognitivo/Specific Disturbances of Cognitive
Development

PSI Sem 168
80 - T30; PL
30; OT 20

6
Optativa /
Optional

(24 Items)       

Mapa II - Formação Geral - 4º ano - 1º e 2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

A14.1. Study Cycle:
Master in Psychology

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Formação Geral

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
General Training

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano - 1º e 2º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th Year – 1st and 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)

Avaliação Psicológica da Criança e do
Adolescente/ Child and Adolescent
Psychological Assessment

PSI Sem 168
80 – TP30; PL30;
OT20

6
Obrigatória
/Compulsory

Avaliação Psicológica do Adulto / Adult
Psychological Assessment

PSI Sem 168
80 – TP30; PL30;
OT20

6
Obrigatória
/Compulsory

(2 Items)       

Mapa II - Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - 4º Ano – 1º e 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

A14.1. Study Cycle:
Master in Psychology
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A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia Clínica e da Saúde

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Clinical and Health Psychology

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano – 1º e 2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th Year – 1st and 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)

Comunicação em Consulta Psicológica
*/Communication in Psychological
Consultation

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6 Optativa/Optional

Psicoterapias Dinâmicas
*/Psychodynamic Psychotherapies

PSI Sem 168
80 – T30;
PL30; OT20

6 Optativa/Optional

Psicologia Sistémica Familiar e
Comunitária */Family and Community
Systemic Psychology

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6 Optativa/Optional

Psicologia da Saúde */Health
Psychology

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6 Optativa/Optional

(Nesta Secção, das 4 unidades
curriculares, os alunos terão de
escolher 3 / Students should choose
three out of four CU)

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6 Optativa/Optio

Psicopatologia Dinâmica da Criança e
do Adolescente /Child and Adolescent
Psychodynamic Psychology

PSI Sem 168
80 – T30;
PL30; OT20

6

Núcleo de Psicologia Clínica
Dinâmica / Area of
Psychodynamic Clinical
Psychology

Psicopatologia Dinâmica do Adulto /
Psychodynamic Psychology of the
Adult

PSI Sem 168
80 – T30;
PL30; OT20

6

Núcleo de Psicologia Clínica
Dinâmica / Area of
Psychodynamic Clinical
Psychology

Consulta Psicológica da Criança e do
Adolescente /Child and adolescent
Psychological Consultation

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6

Núcleo de Psicologia Clínica
Dinâmica / Area of
Psychodynamic Clinical
Psychology

Organização de Serviços de Psicologia
em Instituições de Saúde /
Organization of Psychology Services in
Health Institutions

PSI Sem 168
79 – T30;
PL30; OT19

6

Núcleo de Psicologia Clínica
Dinâmica / Area of
Psychodynamic Clinical
Psychology

Optativa / Optional PSI Sem 168 -------- 6

Núcleo de Psicologia Clínica
Dinâmica / Area of
Psychodynamic Clinical
Psychology

Perspectivas Integrativas e Eclécticas
em Psicoterapia / Integrative and
Eclectic Perspectives in Psychotherapy

PSI Sem 168
79 – T30;
PL30; OT19

6
Núcleo de Psicoterapia
Cognitiva-Comportamental e
Integrativa

Modelos e Métodos de Avaliação
/Models and Methods of Assessment

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6
Núcleo de Psicoterapia
Cognitiva-Comportamental e
Integrativa
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Modelos e Métodos de Intervenção com
Crianças / Models and Methods of
Intervention with Children

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6
Núcleo de Psicoterapia
Cognitiva-Comportamental e
Integrativa

Modelos e Métodos de Intervenção com
Adolescentes / Models and Methods of
Intervention with Adolescents

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6
Núcleo de Psicoterapia
Cognitiva-Comportamental e
Integrativa

Modelos e Métodos de Intervenção com
Adultos/ Models and Methods of
Intervention with Adults

PSI Sem 168
79 – T30;
PL30; OT19

6
Núcleo de Psicoterapia
Cognitiva-Comportamental e
Integrativa

Metodologias Clínicas
Comportamentais e Cognitivas /
Behavioural and Cognitive Clinical
Methodologies

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6
Núcleo de Psicologia da
Saúde e da Doença / Area of
Health and Illness Psychology

Temas e Metodologias de Intervenção
em Psicologia da Saúde / Themes and
Methodologies of Intervention in Health
Psychology

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6
Núcleo de Psicologia da
Saúde e da Doença / Area of
Health and Illness Psychology

Psicologia Pediátrica / Pediatric
Psychology

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6
Núcleo de Psicologia da
Saúde e da Doença / Area of
Health and Illness Psychology

Optativa / Optional PSI Sem 168 -------- 6
Núcleo de Psicologia da
Saúde e da Doença / Area of
Health and Illness Psychology

Optativa / Optional PSI Sem 168 -------- 6
Núcleo de Psicologia da
Saúde e da Doença / Area of
Health and Illness Psychology

Escolas e Modelos de Intervenção
Sistémica/ Models of Systemic
Intervention

PSI Sem 168
79 – T30;
PL30; OT19

6
Núcleo de Psicologia Clínica
Sistémica / Area of Systemic
Clinical Psychology

Intervenção Psicológica em Sistemas
Humanos – Estudo de Casos /
Psychological Intervention in Human
Systems – Case Studies

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6
Núcleo de Psicologia Clínica
Sistémica / Area of Systemic
Clinical Psychology

Mediação Familiar e Contextos de
Risco / Family Mediation and Risk
Contexts

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6
Núcleo de Psicologia Clínica
Sistémica / Area of Systemic
Clinical Psychology

Optativa / Optional PSI Sem 168 -------- 6
Núcleo de Psicologia Clínica
Sistémica / Area of Systemic
Clinical Psychology

Optativa / Optional PSI Sem 168 -------- 6
Núcleo de Psicologia Clínica
Sistémica / Area of Systemic
Clinical Psychology

(25 Items)       

Mapa II - Secção de Psicologia da Educação e da Orientação - 4º Ano - 1º e 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

A14.1. Study Cycle:
Master in Psychology

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia da Educação e da Orientação

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Educational and Vocational Psychology

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
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4º Ano - 1º e 2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th Year – 1st and 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)

Psicologia Educacional/ Educational
Psychology

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6
Obrigatória /
Compulsory

Intervenções Psicológicas em Contextos
Educativos/ Psychological Interventions in
Educational Contexts

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6
Obrigatória /
Compulsory

Psicologia Vocacional / Vocational
Psychology

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6
Obrigatória /
Compulsory

Áreas de Aplicação da Psicologia
Educacional: Avaliação e Intervenção/ Applied
domains of Educational Psychology:
evaluation and intervention

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6
Obrigatória /
Compulsory

Aconselhamento em Contextos Educativos /
Counseling in Educational Contexts

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6
Obrigatória /
Compulsory

Sucesso e Qualidade na Aprendizagem /
Success and Quality in Learning

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6
Obrigatória /
Compulsory

Dificuldades na Aprendizagem / Learning
Difficulties

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6
Obrigatória /
Compulsory

Optativa / Optional PSI Sem 168 ------------ 6 Optativa/ Optional

Optativas da Secção* Section options *
Avaliação Psicológica em Orientação */
Psychological Assessment in Vocational
Counseling

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6 Optativa/ Optional

Adaptação e Prevenção do Risco */Risk
Adaptation and Prevention

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6 Optativa/ Optional

Auto-Regulação da Aprendizagem no Ciclo de
Vida */ Self-Regulation of Learning in the Life
Cycle

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6 Optativa/ Optional

*Das três UC, os alunos terão que escolher
uma / Students should choose at least one out
of three CU

PSI Sem 168
80 – TP60;
OT20

6 Optativa/ Optional

(12 Items)       

Mapa II - Secção de Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações - 4º Ano - 1º e 2º
Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

A14.1. Study Cycle:
Master in Psychology

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of the Psychology of Human Resources, Work and Organizations
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A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano - 1º e 2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th Year – 1st and 2 nd 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)

As Pessoas, o Trabalho e as
Organizações / People, Work and
Organizations

PSI Sem 168 79 – TP60; OT19 6
Obrigatória/
Compulsory

Planeamento Integrado de Recursos
Humanos / Integrated Planning of
Human Resources

PSI Sem 168 79 – TP60; OT19 6
Obrigatória/
Compulsory

Psicologia do Trabalho / Work
Psychology

PSI Sem 168 79 – TP60; OT19 6
Obrigatória/
Compulsory

Desenvolvimento Estratégico de
Recursos Humanos / Strategic
Development of Human Resources

PSI Sem 168 79 – TP60; OT19 6
Obrigatória/
Compulsory

Stress e Bem-Estar no Trabalho e nas
Organizações/ Stress and Well-being
in the Workplace and in Organizations

PSI Sem 168 79 – TP60; OT19 6
Obrigatória/
Compulsory

Modelos Macro Organizacionais/
Macro-Organizational Models

PSI Sem 168 79 – TP60; OT19 6
Obrigatória/
Compulsory

Optativa / Optional PSI Sem 168 ________________ 6

Optativa / Optional PSI Sem 168 ___________________ 6

(8 Items)       

Mapa II - Secção de Cognição Social Aplicada - 4º Ano - 1º e 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

A14.1. Study Cycle:
Master in Psychology

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Cognição Social Aplicada

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Applied Social Cognition

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano - 1º e 2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th Year – 1st and 2 nd Semester
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A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Cognição Social / Social Cognition PSI Sem 168
79 – T30; PL30;
OT19

6
Obrigatória /
Compulsory

Psicologia do Consumidor /
Consumer Psychology

PSI Sem 168
79 – T30; PL30;
OT19

6
Obrigatória /
Compulsory

Julgamento e Decisão na
Incerteza / Judgment and
Decision under Uncertainty

PSI Sem 168
79 – T30; PL30;
OT19

6
Obrigatória /
Compulsory

Temas de Memória / Themes of
Memory

PSI Sem 168
79 – T30; PL30;
OT19

6
Obrigatória /
Compulsory

Psicologia do Ambiente /
Environmental Psychology

PSI Sem 168
79 – T30; PL30;
OT19

6
Obrigatória /
Compulsory

Optativa / Optional PSI Sem 168 ---------------- 6 Optativa / Optional

Optativa / Optional PSI Sem 168 ---------------- 6 Optativa / Optional

Optativa / Optional PSI Sem 168 ---------------- 6 Optativa / Optional

(8 Items)       

Mapa II - Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - 5º Ano - 1º e 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

A14.1. Study Cycle:
Master in Psychology

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia Clínica e da Saúde

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Clinical and Health Psychology

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano - 1º e 2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Year – 1st and 2 nd 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 (Estágio) / Seminar
(Practicum)

EST Anual 840
485 – TC420;
OT65

30 Obrigatória /Compulsory

Seminário (Dissertação) / Seminar
(Dissertation)

INV Anual 504 125 – S90; OT35 18 Obrigatória /Compulsory
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Estudo do Processo
Psicoterapêutico /Study of the
Psychotherapeutic Process

PSI Sem 168 80 – TP60; OT20 6
Núcleo de Psicologia Clínica
Dinâmica / Area of
Psychodynamic Psychology

Optativa / Optional PSI Sem 168 ------------------ 6
Núcleo de Psicologia Clínica
Dinâmica / Area of
Psychodynamic Psychology

Estudo de Casos em Psicoterapia
com Adultos / Case Studies in
Psychotherapy with Adults

PSI Sem 168 80 – TP60; OT20 6
Núcleo de Psicoterapia
Cognitiva-Comportamental e
Integrativa

Optativa / Optional PSI Sem 168 ------------------ 6
Núcleo de Psicoterapia
Cognitiva-Comportamental e
Integrativa

Psicopatologia do Desenvolvimento e
Intervenção Clínica / Developmental
Psychopathology and Clinical
Intervention

PSI Sem 168 80 – TP60; OT20 6

Núcleo de Psicologia da
Saúde e da Doença / Area
of Health and Illness
Psychology

Psicologia da Doença / Illness
Psychology

PSI Sem 168 80 – TP60; OT20 6

Núcleo de Psicologia da
Saúde e da Doença / Area
of Health and Illness
Psychology

Psicologia Comunitária – Temas
Avançados / Community Psychology
– Advanced Themes

PSI Sem 168
79 – T30; PL30;
OT19

6
Núcleo de Psicologia Clínica
Sistémica / Area of Systemic
Clinical Psychology

Psicologia da Família - Temas
Avançados /Family Psychology –
Advanced Themes

PSI Sem 168 80 – TP60; OT20 6
Núcleo de Psicologia Clínica
Sistémica / Area of Systemic
Clinical Psychology

(10 Items)       

Mapa II - Secção de Psicologia da Educação e da Orientação - 5º Ano - 1º e 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

A14.1. Study Cycle:
Master in Psychology

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia da Educação e da Orientação

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Educational and Vocational Psychology

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano - 1º e 2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Year – 1st and 2 nd 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)
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Seminário (Estágio) / Seminar
(Practicum)

EST Anual 840
485 - TC420;
OT65

30 Obrigatória/Compulsory

Seminário (Dissertação) / Seminar
(Dissertation)

INV Anual 504 125 - S90; OT35 18 Obrigatória/Compulsory

Optativa / Optional PSI Sem 168 ---------------- 6 Optativa / Optional

Optativa / Optional PSI Sem 168 ---------------- 6 Optativa / Optional

Optativas da Secção *Section options
* Aconselhamento Vocacional
*/Vocational Counseling

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6 Optativa / Optional

Avaliação Psicológica em Orientação
*/Psychological Assessment in
Vocational Counseling

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6 Optativa / Optional

Adaptação e Prevenção do
Risco*/Risk Adaptation and Prevention

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6 Optativa / Optional

Auto-Regulação da Aprendizagem no
Ciclo de Vida*/ Self-Regulation of
Learning in the Life Cycle

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6 Optativa / Optional

*Das quatro UC, os alunos terão que
escolher pelo menos uma/ Students
should choose at least one out of the
four CU

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6 Optativa / Optional

(9 Items)       

Mapa II - Secção de Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações - 5º Ano - 1º e 2º
Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

A14.1. Study Cycle:
Master in Psychology

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of the Psychology of Human Resources, Work and Organizations

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano - 1º e 2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Year – 1st and 2 nd 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 (Estágio) /
Seminar (Practicum)

EST Anual 840 485 – TC420; OT65 30
Obrigatória
/Compulsory

Seminário (Dissertação)
/Seminar (Dissertation)

INV Anual 504 125 – S90; OT35 18
Obrigatória
/Compulsory
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Comportamento
Organizacional
/Organizational Behaviour

PSI Sem 168 79 – TP60; OT19 6
Obrigatória
/Compulsory

Optativa / Optional PSI Sem 168 _______________________ 6

(4 Items)       

Mapa II - Secção de Cognição Social Aplicada - 5º Ano - 1º e 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

A14.1. Study Cycle:
Master in Psychology

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Cognição Social Aplicada

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Applied Social Cognition

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano - 1º e 2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Year – 1st and 2 nd 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 (Estágio) /
Seminar (Practicum)

EST Anual 840 485 – TC420; OT65 30
Obrigatória
/Compulsory

Seminário (Dissertação) /
Seminar (Dissertation)

INV Anual 504 125 – S90; OT35 18
Obrigatória
/Compulsory

Atitudes e Persuasão /
Attitudes and Persuasion

PSI Sem 168
79 – T30; PL30;
OT19

6
Obrigatória
/Compulsory

Percepção de Risco / Risk
Perception

PSI Sem 168
79 – T30; PL30;
OT19

6
Obrigatória
/Compulsory

(4 Items)       

Mapa II - Todas as Secções e Núcleos - Unidades Curriculares Optativas - 2º Ciclo - 4º e 5º Ano - 1º e 2º
Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

A14.1. Study Cycle:
Master in Psychology

A14.2. Grau:
Mestre
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A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Todas as Secções e Núcleos - Unidades Curriculares Optativas - 2º Ciclo

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
All Sections ans Areas - Optional Curricular Unites - 2nd Cycle

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º e 5º Ano - 1º e 2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th and 5th Year - 1st and 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)

Relação Precoce e Prevenção de
Saúde / Early Relation and Health
Prevention

PSI Sem 168
79 – T30; PL30;
OT19

6 Optativa / Optional

Recursos Humanos e Contextos
Tecnológicos / Human Resources and
Tecnological Contexts

PSI Sem 168 79 – TP60; OT19 6 Optativa / Optional

Mudança Organizacional/
Organizational Change

PSI Sem 168 79 – TP60; OT19 6 Optativa / Optional

(3 Items)       

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 José Frederico 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 - Hospital D. Estefânea

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Hospital D. Estefânea
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A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Hospital D. Estefânia_A3ES_2012.pdf

Mapa III - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Santa Casa da Misericórdia de Lisboa_A3ES_2012.pdf

Mapa III - Instituto Protuguês de Oncologia de Lisboa

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Instituto Protuguês de Oncologia de Lisboa

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Instituto Português de Oncologia de Lisboa_A3ES_2012.pdf

Mapa III - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT)

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT)

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._ARSLVT_Sub-Região de Saúde de _A3ES_2012.pdf

Mapa III - Administração Regional de Saúde e Vale do Tejo, I.P. (ARSLVT,IP) - Lisboa Central

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Administração Regional de Saúde e Vale do Tejo, I.P. (ARSLVT,IP) - Lisboa Central

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._ARSLVT_Grande Lisboa lll_Lisboa Central_A3ES_2012.pdf

Mapa III - Centro Hospital de Lisboa Ocidental

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centro Hospital de Lisboa Ocidental

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental_A3ES_2012.pdf

Mapa III - Direção Geral do Ensino Básico e Secundário

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Direção Geral do Ensino Básico e Secundário

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Direção Geral do Ensino Básico e Secundário_A3ES_2012.pdf

Mapa III - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Gapsi_FCUL_A3ES_2012.pdf

Mapa III - Hospital de São José

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
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Hospital de São José

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Hospital de S. José_A3ES_2012.pdf

Mapa III - Instituto Nacional de Emergência Médica

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Instituto Nacional de Emergência Médica

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._INEM_A3ES_2012.pdf

Mapa III - Fundação Portuguesa para o Estudo Prevenção e Tratamento da Toxicodependência

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Fundação Portuguesa para o Estudo Prevenção e Tratamento da Toxicodependência

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Fundação Portuguesa Tratamento Toxicodependência_A3ES_2012.pdf

Mapa III - Maternidade Dr. Alfredo da Costa

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Maternidade Dr. Alfredo da Costa

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Maternidade Dr. Alfredo da Costa_A3ES_2012.pdf

Mapa III - Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca_A3ES_2012.pdf

Mapa III - Centro de Psicologia da Força Aérea

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centro de Psicologia da Força Aérea

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Centro de Psicologia da Força Aérea_A3ES_2012.pdf

Mapa III - Centro de Saúde da Costa da Caparica

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centro de Saúde da Costa da Caparica

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Centro de Sáude da Costa da Caparica_A3ES_2012.pdf

Mapa III - Centro de Saúde da Amora

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Centro de Saúde da Amora

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Centro de Saúde da Amora_A3ES_2012.pdf

Mapa III - FNAC Portugal
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A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
FNAC Portugal

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._FNAC Portugal_A3ES_2012.pdf

Mapa III - Vodafone Portugal, Comunicações S. A.

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Vodafone Portugal, Comunicações S. A.

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Vodafone Portugal, Comunicções, S. A._A3ES_2012.pdf

Mapa III - Banco Espírito Santo, S.A.

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Banco Espírito Santo, S.A.

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Banco Espirito Santo, S.A._A3ES_2012.pdf

Mapa III - Omni Control

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Omni Control

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Omni Control_A3ES_2012.pdf

Mapa III - TAP Portugal S.A.

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
TAP Portugal S.A.

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._TAP Portugal S.A._A3ES_2012.pdf

Mapa III - Capgemini Portugal, Serviços de Consultoria e Informática, S.A.

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Capgemini Portugal, Serviços de Consultoria e Informática, S.A.

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Capgemini Portugal, Serviços de Consultoria e Informática,S.A._A3ES_2012.pdf

Mapa III - Banco Santander Totta, S.A.

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Banco Santander Totta, S.A.

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Banco Santander Totta, S.A._A3ES_2012.pdf

Mapa III - IKEA Portugal-Móveis e Decoração Lda.

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
IKEA Portugal-Móveis e Decoração Lda.

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._IKEA Portugal - Móveis e Decoração Lda..pdf
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Mapa III - Family First, Unipessoal, Lda

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Family First, Unipessoal, Lda

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Family First, Unipessoal Lda..pdf

Mapa III - Gebalis, Gestão dos Bairros Municipais de Lisboa, EEM

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Gebalis, Gestão dos Bairros Municipais de Lisboa, EEM

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Gebalis_A3ES_2012.pdf

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando
a adequação dos recursos disponíveis.

A17.2._Estágios_plano de distribuição dos estudantes.pdf

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes no período de
estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos
estágios e períodos de formação em serviço.

Todos os estudantes realizam um estágio anual no 5º ano do Mestrado, que é sempre supervisionado por um
docente que estabelece os fins e modalidades de cada estágio, promove o enquadramento teórico das actividades
e mantém os contactos com a organização. O tempo médio atribuído por estudante é de 30minutos/semana,
embora se reconheça que na maior parte dos casos este tempo é mais alargado. Apesar dos diferentes formatos
de supervisão em função do tipo de estágio, no geral todos os estudantes têm uma reunião individual/ pequeno
grupo com o supervisor da FP, semanal ou quinzenal.
Este supervisor articula com o orientador institucional a coordenação dos objectivos e definição das tarefas
específicas e da evolução da autonomia do estudante no desempenho dessas tarefas, na monitorização dos
progressos e dificuldades do estudante. A avaliação final é da responsabilidade do docente, integrando informação
do orientador externo sobre assiduidade, desempenho, integração e iniciativa do aluno,

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

All students take an internship year in the 5th year of the Masters, always supervised by a lecturer who sets the
purposes and procedures of each internship, promotes the theoretical frameworking of the activities and maintains
contact with the organization. The average time allocated per student is 30 minutes/week although in most cases
this supervision is more extensive. Despite the different formats of supervision, depending on the type of
internship, all students in general have an individual meeting/ small group with the supervisor of the FP, weekly or
biweekly.
This supervisor articulates with the institutional advisor the coordination of the objectives and the definition of
specific tasks and the development of student autonomy in carrying out these tasks, monitoring progress and
difficulties of the student. The final evaluation is the responsibility of the lecurer, integrating information from
external advisor about attendance, performance, integration and student initiative,

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.

A17.4.1._Criterios seleção orientadores cooperantes.pdf

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).

ACEF/1112/17957 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=947b...

24 de 393 27-04-2012 14:03



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

Clara Alexandra Flores
Gonçalves

Lares da Hospital S. Francisco
Xavier - Deptº Psiquiatria Saúde
Mental

Técnica Superior de
Psicologia

Mestrado Psicologia 14

Fernando Silva
Hospital S. Francisco Xavier -
Deptº Psiquiatria Saúde Mental

Psicólogo Clínico Psicólogo 23

Carmelita Maria Botelho
Moniz

Gabinete de Psicologia do
Movimento de Defesa da Vida

Coordenadora do
Departamento de Psicologia

Mestrado Psicologia 11

Joana Faria Anjos
Centr de Apoio Psicolgico e de
Intervenção em Crise INEM

Coordenadora do CAPIC do
INEM

Licenciatura em Psicologia 8

Manuela Santos
Hospital Dona Estefânia - Deptº
Pedopsiquiatria

Assistente Principal de Saúde Psicóloga 30

Daniel Sampaio
NES/Consulta de Adolescência
do Serviço de Psiquiatria do
Hosp. Santa Maria

Chefe de Serviço Psiquiatria
do HSM

Prof. Catedrático Psiquiatra 42

Carla Calado Fundação Aga Khan Portugal
Técnica de Dsenvolvimento
Comunitário

Mestrado Psicologia
Comunitária

10

Alvarina Barreto Ramos Casa de Saúde da Idanha Psicóloga Principal Psicóloga 19

Alexandra Pires Casa de Saúde de Benfica
Equiparada a Assistente da
Carreira de Téc. Sup. de
Saúde

Psicóloga 10

Paula Candeias
Instituto de Orientação
Profissional

Técnica Superior Mestrado em Psicologia 24

Lília Brito
Maternidade Dr Alfredo da
Costa

Assistente Principal da Car.
Téc. Sup. de Saúde de Psic.
Clínica

Psicóloga 25

Maria João Magalhães EB 2+3 Fernando Pessoa Técnica Superior Mestrado em Psicologia 22

Cristina Catana
Hospital Garcia da Orta -
Equipa da Dor

Assistente Principal da Car.
Téc. Sup. de Saúde de Psic.
Clínica

Psicóloga 20

Sandra Pires
Centro das Taipas/Inst. Drogas
e Toxicodependência

Técnica Superior Principal Psicóloga 19

Raquel Raimundo Colégio Valssassina Psicóloga Mestrado em Psicolgia 11

Ricardo Rodrigues ELO Social Psicólogo Clínico Psicólogo 8

Lúcio Santos
ARISCO - Instituição para a
Pomoção Social e da Saúde

Psicólogo
Licenciatura em Psicologia
(pré-Bolonha)

14

Joana Vilela
Instituto de Solidariedade e
Cooperação Universitária - ISU

Técnica Superior Mestrado em Psicologia 14

Clara Castilho
Centro de Estudos Dr João dos
Santos - Casa da Praia

Directora de Serviços Psicóloga 22

Fernanda Salvaterra
Serviço de Adopções do Centro
Distrital Seg. Social de Lisboa

Chefe do Sector de Adopção
do CDistrital Seg. Social de
Lisboa

Psicóloga 30

Carolina Crispim
Câmara de Cascais/Deptº
Educação

Técnica Superior Mestrado em Psicologia 8

Cristina Sepa Neves
Agrupamento de Escolas de
Catujal - Unhos

Técnica Superior de Segunda
Classe de Psicologia

Licenciada em Psicologia
(Pré-Bolonha)

15

Sofia Mendes FNAC
Responsável pelo
Desenvolvimento
Organizacional

Psicóloga / Pós-graduação 8

Diana Almeida
Junta de Freguesia da Lapa -
oficina S. José

Técnica Superior de
Psicologia

Mestrado Integrado em
Psicologia, FPCE-UL

2

Jacinta Alho
Hospital de Tomar - Serviço de
Pediatria

Assistente de Saúde

Licenciatura em Psicologia
(pré-Bolonha), FPCEUC;
Mestrado em Psicologia,
ISMT

7

Inês Oliveira Family First Sócia Gerente Psicóloga / Mestrado 8

ACEF/1112/17957 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=947b...

25 de 393 27-04-2012 14:03



António Rosinha Academia Militar
Chefe de Secção de
Psicologia Aplicada da
Academia

Psicólogo / Doutoramento 11

Erica Miranda
“AMO” – Santo António dos
Cavaleiros

Técnica Superior de
Psicologia

Licenciatura em Psicologia
(Pré-Bolonha), FPCE-UL

6

Ana Paula Godinho
Azevedo

TAP Portugal
Responsável da Área de
selecção e Recrutamento

Pscólogo / Mestrado 22

Dora Santos
Espaço W St.ª Casa da
Misericórdia

Técnica Superior de
Psicologia

Licenciatura em Psicologia
(Pré-Bolonha), FPCE-UL

8

Cláudio Fernandes
Gabinete de Apoio
Psicopedagógico da Faculdade
de Ciências da UL

Técnico superior Psicólogo 18

Maria João Marques Human Persi
Consultora de Recursos
Humanos

Psicóloga / Pós Graduação 18

Jaime Grácio
Clínica Psiquiátrica de São
José

Psicólogo de 1ª Psicólogo 9

Paulo Campos
We Change - Consultoria em
Recursos Humanos

Hr - Consultant Psicóloga / Licenciatura 23

Maria João Marques Human Persi
Consultora de Recursos
Humanos

Psicóloga / Pós-graduação 18

Fernando Vieira Banco Santander Totta Gestor de recursos Humanos Psicólogoa / Pós-graduação 23

Madalena Lupi Consumer Chanel Partner Sénior Psicóloga 24

João Dionísio GFK Consumer Insight Director psicólogo 20

Dalila Antunes Factor Social Directora Geral Psicóloga 12

Susana Doutor Publicis Director de Serviço a Clientes Psicóloga 13

Anabela Pratas Coelho Multivária Diretor de Serviço Psicóloga 21

Carmelita Maria Botelho
Moniz

Gabinete de Psicologia do
Movimento de Defesa da Vida

Coordenadora do
Departamento de Psicologia

Mestre em Psicologia 11

Jaime Grácio
Clínica Psiquiátrica de São
José

Psicólogo de 1ª Psicólogo 9

Isabel Trindade
Hospital Dona Estefânia -
Clínica da Juventude

Coordenadora de Serviço Licenciatura Psicologia 15

Cátia Alexandra Vargas
Durão Alves Franco

Liga dos Amigos do Hospital
Garcia d'Orta

Coordenadora do
Departamento de Psicologia,
psicóloga

Mestre em Psicologia 10

Bárbara Mourão Junta de Freguesia da Lapa
Técnico Superior de
Psicologia

Mestre em Psicologia 8

Maria Teresa Silva Neto
Serviço de Psicologia do Centro
Hospitalar Oeste Norte

Coordenadora do Serviço de
Psicologia do Centro
Hospitalar Oeste Norte

Licenciatura Psicologia 20

Guida Maria Patrício
Mendes

NOS - CAFAP Barreiro Directora Técnica, Psicóloga Mestre em Psicologia 4

Nelson Lopes
Equipa de Apoio a Famílias
com Crianças e Jovens em
Risco da SCML

Técnico Superior de
Psicologia

Licenciatura Psicologia 11

A informação referente
aos 57 supervisores
externos está disponíveis a
pedido da CAE

A informação referente aos 57
orientadores externos está
disponível a pedido da CAE

A informação referente aos
57 orientadores externos está
disponível a pedido da CAE

A informação referente aos
57 orientadores externos
está disponível a pedido da
CAE

0

Pergunta A18 e A19

A18. Observações:

O Mestrado Integrado em Psicologia está organizado em 2 ciclos de estudo, o primeiro conferente do grau de
Licenciado em Ciências Psicológicas e o 2º conferente do grau de Mestre em Psicologia.
O número de 155 vagas definido corresponde às vagas de acesso pelo regime geral. Acrescem as vagas por
concursos especial: mudança de curso (5), transferências (5) , reingressos (sem limite), titulares de cursos
superiores,médios e pós-secundários (5) e maiores de 23 anos (16 ).
São também abertas vagas para o 2º ciclo do Mestrado integrado, a que se podem candidatar estudantes com um
1º ciclo ou 180 ECTS em Psicologia ou Ciências Psicológicas, e licenciados pré-Bolonha ( de 5 anos) (45).
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A18. Observations:

The Master in Psychology is organized in two cycles of study, the first confering the degree of Licenciado in
Psichological Sciences and the 2nd confering the degree of Master in Psychology.
The number of 155 vacancies corresponds to the access by the general scheme. Additional vacancies are ope to
particular situations: change of course (5), transfers (5), returns (no limit), holders of higher education,
medium-and post-secondary degrees (5) and those aged over 23 (16).
There are also vacancies for the 2nd cycle of the Integrated Master, to which students can apply with a 1st cycle or
180 ECTS in Psychology or Psychological Sciences and holdres of a licence completed befor Bolonnha (5 years)
(45).

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 ciclo de estudos do Mestrado Integrado estrutura-se em 2 fases de formação. A 1ª com a duração de 3 anos e a
2ª com a duração de 2 anos.
A 1ª fase de formação está vocacionada para proporcionar ao estudante competências sólidas, teóricas e
empíricas, nas áreas básicas da Psicologia bem como para dar-lhe a conhecer as mais importantes teorias e os
métodos desta ciência. Igualmente fundamental, é a formação em áreas científicas afins indispensáveis à
compreensão, interpretação e explicação do objeto de estudo da Psicologia – o comportamento e a cognição
humana.
A 2ª fase de formação visa preparar o estudante para uma prática profissional independente, em quatro
especialidades: Psicologia Clínica e da Saúde; Psicologia da Educação e da Orientação; Psicologia dos Recursos
Humanos, do Trabalho e das Organizações; e Cognição Social Aplicada.

1.1. Study cycle's generic objectives.
The integrated Master Course is structured in two stages of training. The first stage has the duration of 3 years and
the second of 3 years.
The 1st stage is oriented to provide the student with solid competencies, theoretical and empirical, in the basic
areas of Psychology as well as inform him or her on the more important theories and methods of this science.
Equally fundamental is the training in related scientific areas that are indispensable to the comprehension,
interpretation and explanation of the research objet of Psychology – human behavior and cognition.
The 2nd stage has the goal of preparing students for professional independent practice in four different specialties:
Clinical and Health Psychology; Educational Psychology and Vocational Guidance; Human Resources, Work and
Organizational Psychology; and Applied Social Cognition.

1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
A missão da Faculdade de Psicologia de ministrar formação de nível superior, ao nível da graduação e da
pós-graduação, com especial destaque para o domínio da Psicologia, serve de enquadramento geral para os
objetivos definidos para este ciclo de estudos. De forma mais específica, a promoção de competências teóricas e
empíricas nas áreas básicas da Psicologia e ciências afins, no caso da primeira fase de formação do mestrado
integrado, e a preparação para uma prática psicológica independente em diferentes especialidades, no caso da
segunda fase de formação do mestrado integrado, estão em consonância com este aspeto da Missão que aparece
inscrito nos Estatutos da Faculdade como a primeira das suas atribuições.
Estes objetivos são também coerentes com estratégia definida pela Faculdade de Psicologia de procura constante
de um ensino da psicologia de qualidade que tenha em conta uma reflexão continuada sobre os objetivos e
práticas de ensino mais adequadas para formação dos psicólogos no século XXI.

1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy.
The mission of the Faculty of Psychology to provide higher education programs, both at graduate and
post-graduate level, especially in the field of Psychology serves as general framework for the objectives put forward
for this study cycle. More specifically, the promotion of theoretical and empirical competencies in the basic areas
of Psychology and related scientific areas, in the case of the first stage of training, and the preparation for
independent practice as a psychologist in different fields, in the case of the second stage of training, are in
agreement with this aspect of the Faculty’s mission that appears in its bylaws as the first of its attributions.
These objectives are also coherent with the strategy put forward by the Faculty of Psychology of a constant search
for quality in teaching of psychology supported by a continuous reflection on the objectives and teaching practices
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that will be more adequate to training psychologists in the XXI century.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objetivos deste ciclo de estudos são disseminados de uma forma mais geral através de brochuras e, de forma
especial, através do sítio internet da Faculdade de Psicologia, tanto a estudantes como a futuros estudantes. Esta
divulgação tem seguimento numa apresentação geral dos objetivos da primeira fase aos estudantes do primeiro
ano no seu primeiro semestre, quando começam os seus estudos, e numa apresentação dos objetivos da segunda
fase aos estudantes do terceiro ano no segundo semestre, quando se deparam com a escolha de uma determinada
especialidade para a segunda fase de formação.
Os objetivos deste ciclo de estudos foram desenvolvidos de forma muito participada pelos docentes quando este
ciclo foi introduzido no seguimento da revisão do anterior programa no contexto do processo de Bolonha. Desta
forma, os docentes têm sido informados de forma ativa através do trabalho e discussões em diversas comissões,
bem como através de diferentes documentos produzidos neste processo.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.

The study cycle objectives are more generally disseminated through brochures and especially by the website to
students and prospective students. This is further followed up by general presentation of the first stage objectives
to first year students in their first semester, when they begin their studies, and of the second stage objectives to
third year students in the second semester, when they are faced with choosing a given specialty for their second
stage.
The study cycle objectives have been developed in a much participated manner by staff when this cycle of studies
was introduced following the former program revision in the context of the Bologna process. As such, staff has
been actively informed on the objectives through work and discussion in several committees as well as different
documents produced in this process.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão e
actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.

A Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa está organizada com a seguinte estrutura organizacional
para este ciclo de estudos: 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 Diretor, o Diretor que elabora o plano
estratégico e assegura o bom funcionamento da Faculdade nomeadamente 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
Diretor 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 das
atividades letivas.

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 School of Psychology, University of Lisbon, is organized with the following organizational structure for this
cycle of studies: Assembly including Faculty, Staff and Students and approving medium term strategic plans and
the action plan for the Director, the Director who prepares the strategic plan and ensures the smooth running of the
School including all teaching and research, the Scientific Council composed of 12 PhDs, who promotes the
creation of Cycles of Studies and Courses, 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 three faculty members and students of the three cycles, who also is heard about
the creation of new Cycles of study, teaching guidelines, teaching methods and evaluation and who promotes
educational evaluation of the teaching activities.

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 Avaliação Interna. O Conselho Pedagógico tem reuniões
mensais em que analisa todas as questões do funcionamento pedagógico, mas igualmente promove recolha de
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dados sobre aspetos específicos do funcionamento pedagógico dos cursos. A Associação de Estudantes também
reúne com a Direção quando oportuno. Finalmente, existe um representante de alunos para cada um dos anos do
1º ciclo e para cada ano das secções/núcleos do 2º ciclo, que reúnem periodicamente com o Conselho Pedagógico
e que promovem a comunicação organizada, mas mais informal entre os estudantes e os docentes.

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 lecturers or specific groups, or through the representatives
of the Scientific Council. Students participate at the level of the Faculty Assembly, Pedagogical Council and
Commission for Internal Assessment. The Pedagogical Council has monthly meetings in which they analyze all the
issues of educational functioning, but also promotes the collection of data on specific aspects of the functioning of
educational courses. The Students Association also meets with the Director when convenient. Finally, there is a
representative of students for each year of the first cycle and for each year and each section / area from the 2nd
cycle, which meet regularly with the Pedagogical Council and promotes organized communication, but more
informally, between students and lecturers .

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, and 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 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 Comissão de Avaliação Interna (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

ACEF/1112/17957 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=947b...

29 de 393 27-04-2012 14:03



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. Antes da criação da CAI,
em 2008/9, o C.Pedagógico, junto com os responsáveis de ano, realizou um trabalho de avaliação das uc, com a
participação de docentes e discentes, e em 2009/10/11 desencadeou um processo de levantamento do
aproveitamento académico nas diversas uc do 1º e 2º Ciclos. Em 2009 foi efectuada a identificação das
competências a desenvolver em cada uc, e no estágio, as quais, junto com as restantes avaliações, fundamentaram
e orientaram a reestruturação em curso.

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. Before the creation of CAI in 2008/9, the Pedagogical
Council, along with the student who is representaive of each academic year, worked on the evaluation of CU, with
the participation of lecturers and students, and in 2009/10/11 triggered a survey of academic achievement in the
different CU of the 1st and 2nd cycles. In 2009 the skills to be developed in each uc and the internship were
identified, which, along with other assessments, grounded the restructuring of the cycle of studies.

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.
Os resultados dos processos de avaliação desencadeados pelo C.Pedagógico, em 2009/10 e em 2010/11,
destinados a analisar e avaliar o funcionamento das uc e o aproveitamento académico, foram compilados,
divulgados e debatidos em sessões plenárias de docentes, dando origem a conclusões e recomendações relativas
ao funcionamento e à avaliação nas uc. A análise de competências a ser desenvolvidas nas uc e no estágio,
juntamente com as avaliações referidas, constituiu fundamento e orientou a reestruturação curricular em curso.
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.
The results of the evaluation procedures triggered by the Pedagogical Council in 2009/10 and 2010/11, designed to
analyze and evaluate the functioning of C.U. and academic achievement, were compiled, disseminated and
discussed in plenary sessions for lecturers, giving rise to conclusions and recommendations regarding the
operation and assessment in C.U.. The analysis of skills being developed in the C.U. and the insternship, along with
the assessments referred to, layed the foudationsfor the ongoing restructuring of the curriculum. From the internal
inquiries conducted by the lecturersin the C.U. they teach were derived punctual reformulations over the years,
although expressive of the adjustment efforts of the methods and the training objectives. Since, so far, the
response to online surveys from the QAG 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.
O Mestrado Integrado em Psicologia da FPUL foi acreditado preliminarmente pela Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior a 5.04.2011, CEF/0910/17957

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
The FPUL Master in Psychology was preliminarily accredited by Agency for Assessment and Accreditation of
Higher Education in May, 4th 2011, CEF/0910/17957.

3. Recursos Materiais e Parcerias
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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 52.1

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 area 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
(with integrated computer); Ecrã interactivo / Interactive Screen;Som / Sound;Rede física (cobre) a 100Mbits / Physical Network
(Copper) up to 100 Mbps; Rede wireless (WiFi) a 56Mbits / Wireless Network (WiFi) up to 56 Mbps; Impressão laser a cores /
Color laser printing

2

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 Network
(Copper) up to 100 Mbps; Rede wireless (WiFi) a 56Mbits/ Wireless Network (WiFi) up to 56 Mbps

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
(with embedded computer) – 10 units ; Sistema de impressão com cartão de cópias carregável / Rechargeable card-based
Printing system; Digitalizador de documentos / Document Scanner; Rede wireless (WiFi) a 56Mbits / Wireless Network (WiFi)
up to 56 Mbps

1
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Sala de vídeo-conferência / Video Conferencing Room; Computador portátil / Laptop Computer; Sistema de som de sala /
Classroom sound system; Sistema de distribuição remota de som e imagem / Sound and image remote transmission
system;Sistema de vídeo-conferência com 8 destinos em simultâneo / Video conferencing multipoint system allowing up to 8
simultaneous calls; Rede física (cobre) a 100Mbits / Physical network (copper) up to 100 Mbs; Rede wireless (WiFi) a 56Mbits /
Wireless network (WiFi) up to 56 Mbits

1

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

3

Anfiteatro / Amphitheater; Projecção de vídeo com 17 metros na diagonal / Diagonal video projection with a 17-meter range;
Sistema de tradução simultânea com 3 cabines e 6 tradutores / Simultaneous translation system with 3 booths and 6
interpreters; Sistema de difusão wireless para receptores com auscultadores / Wireless transmission system for WiFi signal
receiving headphones; Sistema de registo de vídeo Full HD / Full HD video recording system; Sistema de registo de áudio em
vários formatos / Multi-format audio recording system; Sistema de som ambiente / Surround sound system; Rede física (cobre)
a 100Mbits / Physical network (copper) up to 100 Mbs; Rede wireless (WiFi) a 56Mbits / Wireless network (WiFi) up to 56
Mbits;

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

25

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.
Neste contexto especial destaque vai para a participação na Rede Europeia para o Ensino e Aprendizagem da
Psicologia (EUROPLAT) que a FPUL integra como membro fundador e representante de Portugal, para além de
fazer parte da sua coordenação. A EUROPLAT é uma rede académica Erasmus EC (no âmbito do Lifelong
Learning Program) que integra Instituições de Ensino Superior de 31 países e que tem como objetivo central a
promoção da qualidade do ensino e aprendizagem da Psicologia no Ensino Superior. No âmbito da rede, a FPUL
teve oportunidade de participar em vários encontros e conferências em que múltiplos aspectos desta temática
foram discutidos, bem como participar enquanto membro coordenador no planeamento e desenvolvimento dos
relatórios anuais, o primeiro sobre inovação no ensino da psicologia na UE ( 2011), o segundo sobre a
empregabilidade dos estudantes de psicologia (no prelo) e o terceiro sobre a avaliação da qualidade do ensino
da psicologia (previsto para Junho de 2012).

3.2.1 International partnerships within the study cycle.
In this context, special emphasis goes to the participation in the European Network for Psychology Learning and
Teaching (EUROPLAT) that the FPUL integrates both as founding partner, in representation of Portugal, and as
member of the project coordination. EUROPLAT is an EC Erasmus Academic Network (within the Lifelong
Learning Program) that includes higher education institutions from 31countries and promotes quality
enhancement in the teaching and learning of psychology in higher education. In this context the FPUL had the
opportunity to participate in different meetings and conferences where multiple aspects of this subject were
discussed as well as to participate as coordination member in the planning and development of Europlat's
annual reports, the first on innovation in the teaching of psychology in the EU (2011), the second on
employability of psychology graduates (in press) and the third on the quality assessment in the teaching of
psychology (scheduled to June 2012).

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
A FPUL colabora com outras Faculdades e Institutos no âmbito da Universidade de Lisboa, nomeadamente com as
instituições que integram a área Estratégica das Ciências Sociais (Inst.Educação; Inst.Geografia e Ordenamento do
Território e Inst de Ciencias Sociais), através de programas de oferta de u.c. optativas, de integração das
Bibliotecas, de partilha de experiências Pedagógicas e ao nível do apoio aos Estudantes, e de um Programa de
Doutoramento sobre Migrações. Colabora igualmente com outras Faculdades da UL - Ciências, Letras e Medicina,
na organização de um Mestrado e Doutoramento em Ciência Cognitiva, e na oferta de u.c. optativas aos estudantes
de cada Faculdade; com a Reitoria nos cursos de Ciências da Saúde de e do Doutoramento em Enfermagem; com a
Medicina Dentária em duas Pós-Graduações, e mais recentemente, com Direito, em conferências conjuntas.
Tem ainda uma parceria com a Universidade de Coimbra para a organização de dois Doutoramentos Inter-
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Universitários.

3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.
FPUL collaborates with other faculties and institutes within the University of Lisbon, notably with the institutions
that comprise the area of Strategic Social Sciences (Education Institute; Geography and Territory Planning Inst,
and Inst of Social Sciences), through programs that offer optional CU, the integration of libraries, the sharing of
experiences at the Pedagogical level for supporting students, and a PhD program on Migration Studies. It also
collaborates with other Faculties of UL - Sciences, HUmanities and Medicine in the organization of a Masters and a
Ph.D. in Cognitive Science, and in the provision of optional CU to students from other school. With the UL, with a
course in Health Sciences, and with the PhD in Nursing, with two Dental Postgraduations, and more recently with
Law, in joint conferences.
It also has a partnership with the University of Coimbra for the organization of two Inter-University PhDs.

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 ,a través 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, ou frequentemente propostos ao Reitor para protocolos entre universidades.

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
The FPUL values the cooperation with other national and international institutions, in accordance with the strategic
objectives set out for the FP and for the University of Lisbon. These collaborations have been encouraged at the
level of the Strategic Area of Social Sciences -UL, but also appear largely by the initiative of the lecturers, by means
of sharing research projects and lecturing exchanges. International collaboration, particularly with European
countries, USA and Brazil to organize research projects and exchange of students and lecturers are strongly
encouraged.
All cooperation proposals are submitted to the Scientific Council which set rules for approval of the protocols
established between Faculties or often proposed to the Dean of UL for protocols between universities.

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
A FPUL tem tido uma prática de encorajamento ativo ao estabelecimento de parcerias com as instituições públicas
e privadas onde os psicólogos exercem a sua atividade, ou com as quais é possível estabelecer projetos conjuntos
para abrir novos domínios de aplicação da psicologia. Assim, a FPUL estabeleceu acordos e protocolos de
colaboração com a maioria dos Hospitais e Centros e Saúde da Região de Lisboa, com o Ministério da Educação,
com escolas privadas e IPSS, com instituições de apoiio à comunidade, como a Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa e da Amadora, a Casa Pia de Lisboa, com inúmeras empresas, com a DECO, com a Ordem os
Farmacêuticos, etc.
Estas parcerias concretizam-se em atividades diversificadas que podem incluir a investigação, a organização de
ofertas formativas direcionadas para as necessidades da instituição, a consultoria, a organização de estágios, etc.

3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
The FPUL has had a practice of active encouragement to the establishment of partnerships with public and private
institutions where psychologists pursue their activity, or with which it is possible to establish joint projects to open
new areas of application for psychology. Thus, FPUL established agreements and protocols with the majority of
Hospitals and Health Centers of the Lisbon Region, the Ministry of Education, private schools and private solidarity
institutions, with community support institutions such as the Santa Casa da Misericódia of Lisbon and Amadora,
Casa Pia de Lisboa, with numerous companies, with DECO, with the Board of Pharmacists,etc.
These partnerships are materialized in diversified activities which may include research, organization of training
offers targeted to the needs of the institution, consultancy, organization of work experience, etc..

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Maria Luísa Torres Queiroz de Barros
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Luísa Torres Queiroz de Barros

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>

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 - 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:
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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 - 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
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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 - 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

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>
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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:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paulo Ventura Fernandes da Rocha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Ventura Fernandes da Rocha

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 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 - Alexandra Maria Januário Figueiredo de Barros

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alexandra Maria Januário Figueiredo de Barros

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 - Ana Isabel Marques Ribeiro da Silva Rodrigues de Sá Saraiva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Isabel Marques Ribeiro da Silva Rodrigues de Sá 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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Maria Portela Nunes de Sousa Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Ana Maria Portela Nunes de Sousa 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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Maria Ribeiro Lopes Serôdio

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria Ribeiro Lopes Serôdio

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 - Ana Sofia Correia dos Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Sofia Correia dos 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
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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 - Filipa Vieira da Silva Castanheira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Filipa Vieira da Silva Castanheira

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 Barahona Fernandes Simões da Fonseca

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Barahona Fernandes Simões da Fonseca

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
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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

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 Tudela Reimão Pinto de França Dória

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria Tudela Reimão Pinto de França Dória

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 - 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 - 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 - José Manuel Palma Oliveira

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

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 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 - Luís Alberto Santos Curral

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Alberto Santos Curral

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 - Luísa Maria Gomes Bizarro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luísa Maria Gomes Bizarro

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
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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 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 Dulce Ribeiro Miguéns Gonçalves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Dulce Ribeiro Miguéns 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 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
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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:
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 Helena Santos Afonso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Helena Santos Afonso

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 João Alvarez Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria João Alvarez Martins

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:
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Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria João Rosado de Sousa Afonso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria João Rosado de Sousa Afonso

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 Odília da Costa de Oliveira Teixeira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Odília da Costa de Oliveira Teixeira

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
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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 - 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 - 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):

<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>
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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 - Rute Isabel Estevão Oliveira Pires

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rute Isabel Estevão Oliveira Pires

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 - Sara Francisca Bahia dos Santos Nogueira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sara Francisca Bahia dos Santos Nogueira

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 - Wolfgang Rudiger Lind

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Wolfgang Rudiger Lind

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 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 - Sandra Maria de Figueiredo Fernandes Querido

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sandra Maria de Figueiredo Fernandes Querido

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:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - 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):

Universidade de Évora

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola de Ciências Sociais

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 - Maria Luísa Caruana Canessa Figueira da Cruz Filipe

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Maria Luísa Caruana Canessa Figueira da Cruz Filipe

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.):
Faculdade de Medicina

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 - António José Feliciano Barbosa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José Feliciano Barbosa

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.):
Faculdade de Medicina

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 - Artur Miguel Trigo Cândido da Silva de Jesus

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Artur Miguel Trigo Cândido da Silva de Jesus

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 (%):
40

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - José Anastácio Xavier de Santana Godinho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Anastácio Xavier de Santana Godinho

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:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Margarida Maria Cabugueira Custódio dos Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Margarida Maria Cabugueira Custódio dos Santos

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

Instituto Politécnico de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Nuno Miguel Silva Conceição

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Miguel Silva Conceição

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
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Rita Mafalda Costa Francisco

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rita Mafalda 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 - Ana Sofia de Medina Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Sofia de Medina 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:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Marco António da Silva Pires Paulino

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marco António da Silva Pires Paulino

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 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 - Maria Isabel de Araújo Paredes Horta Alves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Isabel de Araújo Paredes Horta Alves

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:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
40

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria João Varandas dos Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria João Varandas dos 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:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
60

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Luís Manuel Joyce Moniz

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

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 (%):
<sem resposta>

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria do Rosário Moreira Lima

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria do Rosário Moreira Lima

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 Isabel Real Fernandes de Sá

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

Mapa VIII - Ana Luísa Nunes Raposo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Luísa Nunes Raposo
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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 Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Paula de Melo Risques Marques Carneiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Paula de Melo Risques Marques Carneiro

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 (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Jorge Manuel Castelo Branco Albuquerque Almeida

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Castelo Branco Albuquerque Almeida

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 (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Isabel Pereira
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Isabel Pereira

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 (%):
<sem resposta>

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Joana Carmo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joana Carmo

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 (%):
<sem resposta>

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Mafalda Mendes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mafalda Mendes

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 (%):
<sem resposta>

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
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Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Sara Loureiro Nunes Cardoso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sara Loureiro Nunes Cardoso

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 (%):
<sem resposta>

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Tânia Ramos

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

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 (%):
<sem resposta>

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Filipa Pires Jesus

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Filipa Pires Jesus

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:
Assistente convidado ou equivalente
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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 - Sérgio Moreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sérgio 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 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

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

Maria Luísa Torres Queiroz de
Barros

Doutor
Psicologia-Psicoterapia e
Aconselhamento

100 Ficha submetida

José Frederico Henzler Ferreira
Marques

Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

António José dos Santos Branco
Vasco

Doutor
Psicologia/Psicoterapia e
Aconselhamento

100 Ficha submetida

Leonel Garcia Marques Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Maria Eduarda Carlos Castanheira
Fagundes Duarte

Doutor
Psicologia - Orientação e
Desenvolvimento da Carreira

100 Ficha submetida

Bruno Ademar Paisana Gonçalves Doutor Psicologia Clínica 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
Psicologia - 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

Paulo Ventura Fernandes da Rocha Doutor
Psicologia Cognitiva/Cognitive
Psychology

100 Ficha submetida

Alexandra Maria Januário Figueiredo
de Barros

Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Ana Isabel Marques Ribeiro da Silva
Rodrigues de Sá Saraiva

Doutor Antropologia Cultural e Social 100 Ficha submetida

Ana Maria Portela Nunes de Sousa
Ferreira

Doutor Matemática/ Estatística 100 Ficha submetida

Ana Maria Ribeiro Lopes Serôdio Doutor Medicina 100 Ficha submetida
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Ana Sofia Correia dos Santos Doutor Psicologia Social - Cognicao Social 100 Ficha submetida

António Manuel Simões Pereira
Duarte

Doutor Psicologia da Educação 100 Ficha submetida

Filipa Vieira da Silva Castanheira Doutor Psicologia Social 100 Ficha submetida

Isabel Barahona Fernandes Simões
da Fonseca

Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Isabel Maria da Costa Nunes Janeiro Doutor
Psicologia da Orientação e
Desenvolvimento de Carreira

100 Ficha submetida

Isabel Maria de Santa Bárbara
Teixeira Nunes Narciso Davide

Doutor Psicologia Social 100 Ficha submetida

Isabel Maria Tudela Reimão Pinto de
França Dória

Doutor Biomatemática 100 Ficha submetida

João Manuel Monteiro da Silva
Moreira

Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

João Manuel Rosado de Miranda
Justo

Doutor Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

José Manuel Palma Oliveira Doutor Psicologia Social 100 Ficha submetida

Luís Alberto Santos Curral Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Luísa Maria Gomes Bizarro Doutor Psicoterapia e Aconselhamento 100 Ficha submetida

Manuel Joaquim Henriques Rafael Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Maria Alexandra Penedo Marques
Pinto

Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Maria Dulce Ribeiro Miguéns
Gonçalves

Doutor Psicologia da Educação 100 Ficha submetida

Maria Eugénia de Loureiro Polónio
Pereira Duarte Silva

Doutor Psicologia/Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

Maria Helena Santos Afonso Doutor
Psicologia (Psicoterapia e
Aconselhamento)

100 Ficha submetida

Maria João Alvarez Martins Doutor Psicologia Social 100 Ficha submetida

Maria João Rosado de Sousa Afonso Doutor Psicologia Diferencial 100 Ficha submetida

Maria José Chambel Soares Doutor Psicologia Social 100 Ficha submetida

Maria Odília da Costa de Oliveira
Teixeira

Doutor
Psicologia - Orientação e
Desenvolvimento da Carreira

100 Ficha submetida

Maria Salomé Torres Vieira Santos Doutor Psicologia Clínica 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

Rute Isabel Estevão Oliveira Pires Doutor Psicologia / Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

Sara Francisca Bahia dos Santos
Nogueira

Doutor Psicologia da Educação 100 Ficha submetida

Wolfgang Rudiger Lind Doutor Psicologia / Psicologia Social 100 Ficha submetida

Sandra Maria de Figueiredo
Fernandes Querido

Mestre Psicologia Cognitiva 100 Ficha submetida

Constança Maria Sacadura Biscaia
da Silva Pinto

Doutor Psicologia /Psychology 30 Ficha submetida

Maria Luísa Caruana Canessa
Figueira da Cruz Filipe

Doutor Psiquiatria 30 Ficha submetida

António José Feliciano Barbosa Doutor Psiquiatria 50 Ficha submetida

Artur Miguel Trigo Cândido da Silva
de Jesus

Doutor Psicologia Clínica 40 Ficha submetida

José Anastácio Xavier de Santana
Godinho

Licenciado Medicina 50 Ficha submetida

Margarida Maria Cabugueira
Custódio dos Santos

Doutor
Psicologia - Especialidade Psicologia
da Saúde

30 Ficha submetida

Nuno Miguel Silva Conceição Doutor Psicologia 50 Ficha submetida

Rita Mafalda Costa Francisco Doutor Psicologia 50 Ficha submetida

Ana Sofia de Medina Silva Mestre
Psicologia- Mudança e Desenvolvimento
em Psicoterapia

50 Ficha submetida

Marco António da Silva Pires Paulino Doutor Psiquiatria e Saúde Mental 50 Ficha submetida
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Maria Isabel de Araújo Paredes
Horta Alves

Licenciado Psicologia 40 Ficha submetida

Maria João Varandas dos Santos Mestre Psicologia Clínica 60 Ficha submetida

Luís Manuel Joyce Moniz Doutor Psicologia Ficha submetida

Maria do Rosário Moreira Lima Doutor
Psicologia - Orientação Escolar e
Profissional

100 Ficha submetida

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

Ana Luísa Nunes Raposo Doutor Psicologia experimental 100 Ficha submetida

Maria Paula de Melo Risques
Marques Carneiro

Doutor Psicologia Experimental 100 Ficha submetida

Jorge Manuel Castelo Branco
Albuquerque Almeida

Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Ana Isabel Pereira Doutor Psicologia Clínica Ficha submetida

Joana Carmo Doutor Neurociência Cognitiva Ficha submetida

Mafalda Mendes Doutor Bioquímica Ficha submetida

Sara Loureiro Nunes Cardoso Doutor Psicologia Social Ficha submetida

Tânia Ramos Doutor Psicologia - Cognição Social Ficha submetida

Ana Filipa Pires Jesus Licenciado Psicologia da Saúde Ficha submetida

Sérgio Moreira Doutor Psicologia Social 50 Ficha submetida

   5480  

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos

4.1.3.1.a Número de docentes em tempo integral na instituição
49

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
49

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
48

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
1,9

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)
2,1

4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) (campo
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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 (anexo).
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 for Evaluation of Lecturers in June 2011 and only on March 1st
was completed the Regulation for Evaluation of Lecturers from the FP, after an extended debate. This immediately
began to be applied, for the years 2008 - 2011, yet in terms of curriculum but with a weighting based on the same
criteria and indicators, and from 2012 with the grid has now been approved (attached).
However, lecturers have always been regularly evaluated on their scientific and pedagogical activity through
various forms, quinquennial reports, as well as the evaluations of the pedagogical activity conducted by the
Pedagogical Council and organized by the Quality Office from the University of Lisbon, which include surveys of
students and lecturers about the C.U. tehy teach. Data which is sent after being treated for the FP, the Governing
Bodies and the lecturers themselves. Unfortunately, the adherence of students has been reduced and is now an
ongoing effort conjointly with the students to increase their participation.
The scientific and pedagogical update of the faculty has been an objective of the Direction and the Scientific
Committee, organizing several actions about the use of specific methodologies (NVivo) to support teaching activity
(Moodle) will support dissemination ( Publications Reportoire), and dissemination througho scientific conferences
and workshops.
FP encourages the participation of lecturers in international meetings and in national and international partnerships
that aim this update. There is also a clear effort to keep the library updated with the fundamental monographs in all
areas of the course.

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
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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 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 escola-ridade 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 apliacda 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.
Todos os anos é elaborado um plano de formação para os funcionários não-docentes, sendo que todos os
funcionários devem ter pelo menos 1 acção de formação. No ano de 2011 apenas 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 ano de 2011, devido à
impossibilidade de compatibilizar as exigências decorrentes do regular funcionamento dos Serviços numa fase de
profundas alterações e de reorganização dos Serviços, com a dispensa dos mesmos para a frequência de Ações de
Formação.
Está neste momento em aplicação um programa mais alargado para o ano de 2012.
Alguns funcionários frequentam cursos na UL, com dispensa de propinas, ou noutras Universidades, por iniciativa
própria, mas beneficiando do estatuto de estudante trabalhador.

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
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5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 18

Feminino / Female 82

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 23

20-23 anos / 20-23 years 48

24-27 anos / 24-27 years 10

28 e mais anos / 28 years and more 19

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 5

Centro / Centre 20

Lisboa / Lisbon 59

Alentejo / Alentejo 2

Algarve / Algarve 2

Ilhas / Islands 5

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais

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

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher 25

Secundário / Secondary 44.5

Básico 3 / Basic 3 12.5

Básico 2 / Basic 2 7

Básico 1 / Basic 1 11

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 61.5
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Desempregados / Unemployed 4

Reformados / Retired 7

Outros / Others 27.5

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 200

2º ano curricular 194

3º ano curricular 177

4º ano curricular 190

5º ano curricular 209

 970

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 155 155 155

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 216 249 185

N.º colocados / No. enrolled students 155 155 155

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 111 113 103

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 1433 1453 1358

Nota média de entrada / Average entrance mark 1529 155 1482

 3599 2280 3438

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 que é uma das
particularidades deste serviço relativamente a outros gabinetes de apoio ao aluno do ensino superior. O GAPE
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:
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. Realizando ações individuais e coletivas de esclarecimento e orientação, de modo a apoiar os alunos em
tomadas de decisão vocacionais;
4.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 Office for the Psycho-Pedagogic Support of Students
(GAPE), which develops and participates in assisting students from the beginning to the end of their academic
career, which is one of the peculiarities of this service in relation to other similar offices to support students. The
GAPE develops actions in support of students at various stages of their academic career, particularly at the
application stage, during the reception and along the academic course:
1.Supporting students individually and in groups, helping and counseling to the adaptation to higher education,
promoting their well-being and academic success;
2 Supporting students with special educational needs;
3. Conducting individual and collective actions for information and guidance to support students in vocational
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decision making;
4.Disseminating actions relevant to the training of students.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
A integração dos estudantes na comunidade académica é uma preocupação de toda a UL e da FP em particular.
O acolhimento aos novos alunos inicia-se no momento das matrículas com o apoio dos mentores e, em articulação
com os Serviços Académicos e a A.E. No âmbito do Programa de Apoio aos Novos Alunos( PANA), alunos
voluntários dos 2º e 3º anos funcionam como guias/mentores dos alunos recém-chegados e acompanham-nos ao
longo do ano lectivo na adaptação académica e social. O GAPE também proporciona apoio aos Maiores de 23
organizando uma reunião de acolhimento específica para este grupo.Com docentes da F.P. organiza um
atendimento aos sábados de manhã, direcionado a este público de trabalhadores-estudantes. O Programa de
Compet.Psicopedag.destina-se aos alunos do contingente Maiores de 23 anos e visa o desenvolvimento de
competências pedagógicas que potencializem o sucesso académico.O Espaço Antena do GAPE funciona como um
ponto de apoio mais visível para os alunos Erasmus.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
The integration of students in the academic community is a concern of all UL and of FP in particular.
Welcoming new students begins at the time of enrollment with the support of mentors and, in conjunction with the
Academic Services and AE. Under the Support Program for New Students (PANA), volunteer students from 2nd and
3rd years work as guides / mentors for newcomers and accompany them throughout the school year in academic
and social adaptation. The GAPE also provides support for students + 23 years organizing a meeting for this
specific group.With FP lecturers they organize meetings on Saturday mornings, directed to this audience and to
working students. The Psicopedag. Competencies Program to the students of the contingent + 23 years aims to
develop academic skills that enhance the success of the students.The Space GAPE-Antenna works as a supporting
point more visible to Erasmus students.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
O GAPE apoia os alunos finalistas 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 graduate students and recent graduates in the transition to the labor market, to promote
employability and future market integration, individually and in groups, carrying out collective actions to promote
employability, informing students and recent graduates about the possibilities for 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
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.

Como já referido, os inquéritos aos estudantes online, coordenados pelo GGQ, não têm tido adesão significativa,
na FP como em toda a UL, pelo que não proporcionam dados representativos de toda a UO e inviabilizam que deles
decorram, até ao momento, propostas concretas e suficientemente fundamentadas de melhoria pedagógica. A
título de exemplo, na avaliação do 2º semestre de 2010/11 (efectuada no 1º semestre de 2011/2012), a taxa de
resposta foi de 6,1% para os estudantes, e de 39% para os docentes, Está em curso uma nova avaliação que se
espera que alcance maior adesão, devido ao processo de mobilização de professores e estudantes desencadeado
na FP. Contudo, os resultados das avaliações internas promovidas por muitos docentes nas uc que leccionam
sempre tiveram repercussões directas, tendo sido integrados no esforço de progressiva adaptação dos conteúdos
e dos métodos às novas exigências e circunstâncias da formação. De referir também ações do CP para avaliação
periódica dos 2 ciclos.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
As previously mentioned, the online surveys to students, coordinated by QAG, have not had significant adherence
in the FPand in all UL and do not provide data representative of the entire school and make it impossible to derive
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from them, so far, concrete and sufficiently substantiated proposals to improve teaching. For example, in evaluating
the second semester of 2010/11 (made in the first half of 2011/2012), the response rate was 6.1% for students, and
39% for lecturers. It is underway a new assessment that is expected to reach greater adherence due to the
mobilization process initiated by lecturers and students in the FP. However, the results of internal evaluations
promoted by many lecturers in the CU they teach always had a direct impact, they were incorporated in an effort to
gradually adapt the content and methods to new demands and circumstances of the training.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
A FPUL está empenhada em proporcionar aos alunos e docentes experiências de mobilidade. Participa ativamente
em diversos programas de mobilidade e acolhe estudantes e docentes que queiram nela ter uma experiência de
mobilidade. Especial destaque para o programa ERASMUS no âmbito do qual em 2011 a FPUL manteve 37
protocolos com Universidades Europeias de 11 países. Destaque ainda para protocolos de mobilidade com várias
Universidades no Brasil que, tal como no primeiro caso, têm funcionado de forma mais alargada para estudantes
do que para docentes. Destaque também para o programa Leonardo da Vinci que, embora com uma participação
mais reduzida, tem levado vários alunos que terminaram o seu mestrado na FPUL para programas de estágios e
treino pós-graduado de curta/média duração em vários países Europeus.
No caso dos docentes, têm funcionado mais as redes de investigação em que a Faculdade e os seus membros
participam e parcerias de mobilidade no âmbito de licenças sabáticas.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
The FPUL is committed to providing its students and faculty with opportunities for mobility experiences. For that
purpose, it actively participates in several mobility programs and welcomes those wishing to have a mobility
experience. Special emphasis goes to the ERASMUS program in which in 2011 FPUL maintained 37 mobility
protocols with European Universities from 11 countries. Also mobility protocols were maintained with several
Universities in Brazil in which, as in the former case, students participated in a much larger manner than staff. For
students, it should also be mentioned the Leonardo da Vinci program that, although with a much more reduced
participation, has taken recently graduates from the FPUL to short/medium duration internships and post-graduate
training programs in several European countries.
In the case of staff, the research networks which the FPUL and its members have established function as the main
partnerships for mobility within sabbatical leaves.

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.

Na primeira fase de estudos, os objetivos de aprendizagem são de dois tipos: objetivos associados a
conhecimentos e competências básicas em Psicologia e associados a conhecimentos e competências mais gerais
ou de outras áreas afins.
No primeiro caso, incluem-se: o conhecimento sobre as principais teorias, processos e domínios da Psicologia,
incluindo a sua história; conhecimento e competências sobre metodologias de investigação em Psicologia,
incluindo as relacionadas com a prática laboratorial e as relacionadas com a construção e aplicação de métodos,
técnicas e instrumentos psicológicos.
No segundo caso, incluem-se: competências associadas à leitura e análise de textos científicos e conhecimentos
de deontologia da investigação; e competências associadas à recolha e análise de dados através de técnicas
estatísticas e conhecimentos básicos sobre ciências neurobiológicas e ciências sociais. Em ambos os casos,
estes objetivos visam dar os estudantes as bases gerais necessárias para uma fase de aprofundamento de estudos
com vista à prática profissional.

Na segunda fase, incluem-se objetivos de aprendizagem que resultam da compreensão e da prática de teorias,
modelos e métodos de avaliação e intervenção psicológicas, em contextos interpessoais específicos, no respeito
pelas normas deontológicas e éticas. Estes objetivos visam promover e desenvolver as necessárias competências
de comunicação de relações interpessoais dos futuros psicólogos com os clientes e com outros profissionais,
assim como torná-los capazes de conceptualizar, diagnosticar e intervir, valorando procedimentos de intervenção
de diversa natureza para promover uma melhor qualidade de vida nos indivíduos, grupos e organizações, em
diversos contextos, clínico, saúde, trabalho, organizações e comunitário.
Incluem-se ainda competências gerais instrumentais, pessoais, sistémicas e interpessoais, que assegurem uma
prática profissional reflexiva e autocrítica, uma atitude de cooperação com outros profissionais, um continuado
interesse pela atualização da informação e dos conhecimentos, um espírito de abertura à investigação e à sua
prática no desempenho de funções, uma utilização adequada de estratégias de negociação e de resolução de
problemas e um interesse sempre renovado para aprender ao longo da vida, com elevado grau de autonomia, no
âmbito dos diferentes contextos de aplicação da Psicologia.
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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 first phase of the study cycle, includes two types of learning outcomes: outcomes associated to basic
knowledge and competencies in Psychology and outcomes associated to knowledge and competencies of a more
general level and of other associated fields to psychology. In the first case are included knowledge about the main
theories, processes and domains of Psychology, including its history; knowledge and competencies in research
methods in psychology, including those related to laboratory practice and those related to the construction and
application of psychological methods, techniques and instruments. In the second case are included: competencies
associated to reading and analysis of scientific texts and knowledge about research ethics; and competencies
associated to data collecting and analysis through statistical techniques and basic knowledge about
neurobiological and social sciences. In both cases, these objectives aim to allow students the general foundations
that are necessary for a phase of more specialized studies aiming at professional practice.
The second phase of the study cycle, includes learning outcomes that result from the comprehension and practice
of psychological theories, models and assessment and intervention methods. These refer to specific interpersonal
contexts and include respect of ethical standards. These objectives aim to promote and develop the necessary
competencies of communication and interpersonal relationships of future psychologists with their clients and other
professionals, as well as making them able to conceptualize, diagnose and intervene, appreciating different
intervention procedures to promote a better quality of life of individuals, groups and organizations in different
contexts, including clinical, health, work, organizational and community.
Also included are general competencies, instrumental, personal, systemic and interpersonal that allow for: a
professional practice that is reflective and self-critical; cooperation with other professionals; a continuous interest
in updating information and knowledge; openness to research results and research into their practice; an adequate
use of negotiation and problem resolution strategies; and that allow for an always renewed interest on learning
through the lifespan with autonomy within the different application contexts of Psychology.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.

O ciclo de estudos em funcionamento é o resultado da revisão do ciclo de estudos anterior no âmbito do Processo
de Bolonha. Deste modo, foi dada especial atenção à adequação da estrutura curricular aos princípios
estabelecidos neste processo, e nomeadamente o seu enquadramento geral previsto no Decreto-Lei relativo ao
Processo de Bolonha (DL 74/2006 de 24 de Março) e que inclui a estrutura curricular bi-etápica (3 + 2 anos) e a
estruturação do cursos e unidades curriculares com base no com base no sistema europeu de transferência e
acumulação de créditos (ECTS), que levou a uma estruturação feita tendo como referência o trabalho desenvolvido
pelos estudantes.
Neste contexto, a estrutura curricular seguiu também, de forma mais específica, o projeto de Diploma Europeu em
Psicologia (EuroPsy), que definiu os requisitos mínimos em termos ECTS para a estrutura curricular da formação
em Psicologia conducente à atribuição desse diploma. Este documento serviu de referência no que diz respeito à
distribuição do número de ECTS por áreas mais específicas de formação nuclear (Orientação Geral, Psicologia,
Metodologia, Competências Académicas, Áreas Afins à Psicologia, Estágio curricular e Monografia) tanto a nível da
primeira fase como da segunda fase do ciclo de estudos.

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process.
The current study cycle is the result of a revision of a former study cycle within the Bologna process. As such,
special attention was given to the adaptation of the curricular structure to the principles established for this
process and namely its’ general framework established by Portuguese laws associated to the Bologna Process (DL
74/2006 of March 24) which includes a two cycle curricular structure (3+2 years) and a structure of cycles and
curricular units based on the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) that uses student
workload as a reference.
In this context, the curricular structure also followed more specifically the guidelines of the European Diploma in
Psychology (EuroPsy) that defined the minimum requirements in ECTS for the curricular structure in Psychology to
allow the attribution of such diploma. This document served as reference to the distribution of ECTS by more
specific and nuclear areas of training (general orientation, psychology, methodology, academic competencies,
associated areas of psychology, academic stage and dissertation) both in the first and second phases of the study
cycle.

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
O primeiro ano de implementação do atual plano de estudos na sua totalidade foi em 2008/9, estando inicialmente
prevista a sua revisão após 3 anos de funcionamento integral (2010/11). Os trabalhos de revisão curricular foram
iniciados em 2010 com uma ampla participação dos docentes e discussão alargada dos objetivos gerais, objetivos
de aprendizagem em termos de conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver, e métodos de ensino e
avaliação. Foi tida em conta a atualização científica do curriculum e dos conteúdos e foi discutida em paralelo a
estrutura organizacional para assegurar continuidade destas iniciativas. Este processo só pode ser concluído em
2012 devido às mudanças institucionais no âmbito da reorganização da U.L.que levaram à criação da atual F.P.
Neste âmbito, a estrutura de coordenação de ciclo estudos aprovada em 2011 pelo Cons.Científico e implementada
no princípio de 2012, assegurará este processo em articulação com a C.A.I.e com os Cons. Pedagógico e Direção.

6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
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The first year of implementation of the current study plan was in 2008/9 and its review was scheduled to occur after
3 years of full functioning (in 2010/11). The curricular review work begun in 2010 with a wide participation of faculty
and a broad discussion of general objectives, learning outcomes in terms of knowledge, aptitudes and
competencies to develop, and of teaching and evaluation methods. The scientific update of the curriculum and
contents was also considered as well as the organizational structure to ensure the continuity of these initiatives. It
was only possible to conclude this process in 2012 due to institutional changes that took place in the
reorganization of the U L. that led to the creation of the current F.P. In this context, the coordination structure for
the study cycle was approved in 2011 by the Scientific Council and implemented in 2012. This structure will assure
the review process together with the CAI, the Pedagogical Council and the Faculty management.

6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
No 1º ciclo do Mestrado Integrado em Psicologia os estudantes têm uma unidade curricular de Métodos de
Investigação em Psicologia que trabalha as competências básicas de planeamento e condução de uma
investigação e competências de avaliação crítica das investigações em termos científicos e deontológicos. Durante
o 1º ciclo muitas u.c. da área disciplinar de Psicologia trabalham conteúdos relacionados com a investigação,
referindo diversos conceitos fundamentais para compreender os principais modelos e métodos de investigação em
psicologia, e implicando a leitura de artigos científicos sobre estudos empíricos. No 2º ciclo, os estudantes
continuam esta aquisição de conhecimentos sobre modelos e métodos de investigação aplicados a cada um dos
domínios específicos da Secção do Mestrado. No 5º ano a dissertação implica um trabalho individual de aplicação
de todos esses conhecimentos, através da elaboração e aplicação de um projeto empirico.

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research.
n the 1st cycle of the Master in Psychology, students have a course of Research Methods in Psychology who works
the basic skills of planning and conducting an investigation and the skills of critical evaluation of research on
scientific and ethical terms. During the 1st cycle many c.u. of. the area of Psychology work contents related to
research, mentioning several key concepts to understand the major models and research methods in psychology,
and involving the reading of scientific papers on empirical studies. In the second cycle, students continue the
acquisition of knowledge about models and research methods applied to each of the areas targeted by the specific
Section. In the 5th year the dissertation involves an individual implementation of all this knowledge through the
development and application of an empirical project.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - Temas de Psicologia Geral - 1º Ano, 1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Temas de Psicologia Geral - 1º Ano, 1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Arlette Thérèse Marcelle Marie Joseph Verhaeghe;7h/semana:7h/ week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Wolfgang Rüdiger Lind 7h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Wolfgang Rüdiger Lind
7h/ week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender os limites e inter-relações entre os domínios apresentados e das questões teóricas que os
atravessam.
Compreender a lógica subjacente às metodologias de investigação utilizadas nos domínios apresentados.
Conhecer os argumentos e evidências empíricas, susceptíveis de corroborar ou refutar o conjunto de questões
tratadas nos conteúdos programáticos.
Adquirir um treino na leitura de textos científicos.
Proporcionar aos alunos um primeiro contacto com a realidade da prática psicológica através da realização de uma
entrevista a um psicólogo.
Saber confrontar diferentes perspectivas da Psicologia.
Saber analisar criticamente um texto científico (também em língua inglesa).
Saber recolher e analisar informação a partir de fontes diferenciadas sobre um domínio da Psicologia Aplicada
Saber elaborar um guião de entrevista e realizar uma entrevista a um psicólogo
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Saber expor de forma sintética informação recolhida, utilizando para este efeito diversos meios de comunicação

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand the limits and interrelationships between the considered domains and the related theoretical issues.
To understand the rationale behind the research methodologies used in the main fields of Psychology.
To know the arguments and empirical evidences that could corroborate or refute the set of issues addressed in the
program contents.
To acquire practice in reading scientific texts.
To provide students with a first contact with the reality of psychological practice by conducting an interview to a
psychologist.
Learning to compare different perspectives of psychology.
Learning to collect and analyze information from different sources about a field of Applied Psychology.
Learning to develop an interview guide and carry out an interview to a psychologist.
Learning to expose synthetically gathered information using various media.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Natureza e Limites da Ciência Psicológica:
Ilustração através da exposição de investigações das grandes controvérsias que atravessam a Psicologia:
I.1. Inatismo – Empirismo / Natureza – Cultura
I.2. Determinismo – Livre Arbítrio
I.3. Reducionismo – Alternativas ao Reducionismo
I.4. Perspectiva Etnocêntrica – Perspectiva Transcultural
I.5. Abordagens Idiográficas – Abordagens Nomotéticas
I.6. Patologia – Recursos

II. Domínios da Psicologia:
II.1. Motivação e Emoção
II.2. Diferenças individuais: Inteligência e Personalidade
II.3. Relações Pensamento - Linguagem
II.4. Interacção social
II.5. Resolução de problemas e Pensamento criativo
II.6. Tratamento da psicopatologia

6.2.1.5. Syllabus:
I. Nature and Limits of Psychological Science:
Illustration by exposing research within great controversies crossing Psychology:
I.1. Innatism - Empiricism / Nature - Culture
I.2. Determinism - Free Will
I.3. Reductionism - Alternatives to Reductionism
I.4. Ethnocentric - Cross-Cultural Perspective
I.5. Idiographic - Nomothetic Approaches
I.6. Pathology - Resources

II. Fields of Psychology:
II.1. Motivation and Emotion
II.2. Individual Differences: Intelligence and Personality
II.3. Thought - Language Relations
II.4. Social interaction
II.5. Problem Solving and Creative Thinking
II.6. Treatment of Psychopathology

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos selecionados visam fornecer aos alunos conhecimentos sobre as grandes questões
que atravessam a Psicologia, fomentando capacidades de raciocínio sobre argumentos e evidências empíricas e de
análise crítica de metodologias em diversos domínios fundamentais da Psicologia.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The selection of program contents aimed at providing students with knowledge on the major issues crossing
Psychology, fostering thinking skills on arguments and empirical evidences and critical analysis of methodologies
in several key areas of Psychology.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas: exposição, ilustração e discussão dos vários pontos do programa.
Aulas práticas: elaboração e apresentação em grupo (4 alunos) de um trabalho teórico-prático sobre aspectos da
prática psicológica. Este trabalho envolve, necessariamente, consulta e sistematização bibliográfica. Cada grupo
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apresentará, oralmente, durante 30 minutos, no máximo, uma síntese do trabalho, seguida de uma breve discussão.
A avaliação incide sobre:
1) apresentação oral do trabalho teórico-prático (10 valores; 50% da nota final);
2) um exame final escrito (10 valores; 50% da nota final).
A nota final é o somatório das duas notas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lessons: explanation, illustration and discussion of the various points of the program.
Practical lessons: elaborating by groups (of 4 students) of a work on theoretical and practical aspects of
psychological practice. This work involves carrying out an interview to a psychologist as well as consultation and
systematization of literature about the field of psychological practice. Each group presents orally for 30 minutes at
most, a summary of the work followed by a brief discussion.
The assessment focuses on:
1) oral presentation of the theoretical-practical work (50% of final score);
2) a written final exam (50% of final score).

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

Aulas teóricas e práticas complementam-se em termos de conhecimento dos grandes domínios da Psicologia nas
vertentes de perspectivas teóricas e de áreas de aplicação.
A elaboração e a apresentação oral de um trabalho teórico-prático envolvendo a preparação e realização de uma
entrevista a um psicólogo, assim como uma síntese de uma pesquisa bibliográfica sobre a área em que trabalha o
profissional entrevistado visam responder aos objetivos mais específicos de aquisição de conhecimentos sobre as
grandes áreas de aplicação da Psicologia e de desenvolvimento de competências relacionadas com a metodologia
de entrevistas semi-estruturadas, de recolha e de síntese de informações científicas e a comunicação oral.
Além disso, através da entrevista a um psicólogo, pretende-se pôr os alunos em contato com a prática da
Psicologia fora do contexto das aulas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical and practical classes complement each other in terms of knowledge of the major domains of
psychology both from a standpoint of theoretical perspectives and application areas.
The elaboration and oral presentation of a theoretical-practical work involving the preparation and realization of an
interview to a psychologist, as well as a summary of a literature review on the domain in which is working the
professional interviewee, aim to respond to more specific goals of knowledge acquisition on the major application
fields of psychology and of skills development related to the methodology of semi-structured interviews, collection
and synthesis of scientific information and oral communication.
In addition, through an interview to a psychologist, it is also intended to bring students into contact with the
practice of psychology outside the context of academic classes.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Manuais e livros de Psicologia Geral:
Gleitman, H., Reisberg, D., & Gross, J. (2007). Psychology (7th Edition). New York: Norton.
Gleitman, H., Fridlund, A. J., & Reisberg, D. (2008). Psicologia (7ª Edição). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Outra bibliografia específica é fornecida no decorrer das aulas.
More specific bibliography is provided during classes.

Mapa IX - Métodos de Investigação em Psicologia - 1º Ano, 1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Métodos de Investigação em Psicologia - 1º Ano, 1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Manuel Joaquim Henriques Rafael (4h/semana);(4h/week)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Mário B. Ferreira (2,5h/semana)
Isabel Janeiro (2,5h/semana)
Ana Luísa Raposo (2h/semana)
Paula Carneiro (1h/semana)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mário B. Ferreira (2,5h/week)
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Isabel Janeiro (2,5h/week)
Ana Luísa Raposo (2h/week)
Paula Carneiro (1h/week)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Conhecer as características básicas da investigação em Ciência e em Psicologia e ter uma atitude favorável à
investigação científica.
2. Conhecer as características básicas dos diferentes métodos de investigação utilizados em Psicologia com
especial destaque para os métodos experimentais.
3. Conhecer as características da deontologia da investigação em Psicologia e ter uma atitude favorável à sua
aplicação no quadro de uma perspectiva humanista da ciência.
4. Demonstrar competências de avaliação crítica das investigações em termos científicos e deontológicos e ter
uma atitude favorável à sua aplicação.
5. Demonstrar competências básicas de planeamento, condução e redacção científica de uma investigação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To know the basic characteristics of research in science and psychology and have a favorable attitude to
scientific research.
2. To know the basic characteristics of different research methods in psychology with special emphasis on
experimental methods.
3. To know the characteristics of research ethics in psychology and have a favorable attitude to its application
within a humanistic perspective of science.
4. Demonstrate skills of critical evaluation of research and have a favorable attitude towards their implementation.
5. Demonstrate basic skills in research planning and conducting and writing a scientific investigation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Características gerais da abordagem científica
2. A linguagem da ciência
3. Planeamento da Investigação
4. Os métodos de investigação em Psicologia
5. A deontologia da investigação psicológica
6. A prática da investigação científica em Psicologia

6.2.1.5. Syllabus:
1. General characteristics of the scientific approach
2. The language of science
3. Research planning
4. Research methods in psychology
5. Psychological research ethics
6. Practice of scientific research in psychology

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos estabelecidos para a UC situam-se ao nível da aquisição de conhecimento básico no domínio dos
métodos de investigação em psicologia que se relacionam com os conteúdos relativos a: Características gerais da
abordagem científica, A linguagem da ciência, Planeamento da Investigação, Os métodos de investigação em
Psicologia, Deontologia da investigação.
Destaca-se também o objectivo mais relacionado com a aplicação de conhecimentos que se operacionaliza com o
conteúdo "A prática da investigação científica em Psicologia".

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The objectives concerning the acquisition of basic knowledge in the field of research methods in psychology are
related with the following contents: General characteristics of the scientific approach; the language of science;
research planning; research methods in psychology; psychological research ethics
We also focus on the objective concerning the application of knowledge operationalized with the content "The
practice of scientific research in psychology.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica, resolução de problemas em sala de aula, planeamento e elaboração de projecto de investigação
A avaliação inclui um exame final (77,5%), um trabalho prático (17,5%) e a participação nas aulas práticas,
incluindo a participação em dois estudos experimentais (5%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical exposition, problem solving in the classroom, planning and preparation of research project
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The evaluation includes a final examination (77.5%), practical work (17.5%) Attendance and class participation,
including participation in two experimental studies (5%).

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

As metodologias de ensino de carácter mais expositivo visam contribuir para o desenvolvimento de competências
relacionadas com a aquisição de conhecimentos.
Os trabalhos realizados pelos alunos (planeamento e elaboração de projecto de investigação) pretendem ser uma
forma de desenvolvimento de competências relacionadas com a prática da investigação científica em Psicologia.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods of a more expository nature aim to contribute to the development of skills related to
knowledge acquisition.
The work done by students (planning and development of the research project) as well the participation in
experimental studies intended to be a way to develop skills related to the practice of scientific research in
psychology.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Christensen, L. B. (2011). Experimental methodology (11ª ed.). Boston: Pearson.

American Psychological Association (2009). Publication manual of the American Psychological Association (6th
ed.). Washington, DC: American Psychological Association.

Mapa IX - Introdução às Probabilidades e Estatística Aplicadas à Psicologia1º Ano,1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução às Probabilidades e Estatística Aplicadas à Psicologia1º Ano,1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Maria Portela Nunes de Sousa Ferreira: 8/semana; 8h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Isabel Maria Tudela Reimão Pinto de França Doria 8h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Isabel Maria Tudela Reimão Pinto de França Doria 8h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular tem como objectivo principal proporcionar aos alunos competências básicas em Análise
Exploratória de Dados:
- Apreender e saber utilizar os conceitos básicos de análise de dados univariada e bivariada, bem como do cálculo
de probabilidades, aplicados à Psicologia.
- Analisar e interpretar sob a forma gráfica e numérica os dados observados e os resultados obtidos pela aplicação
estatística com ou sem o apoio de software estatístico adequado.
- Conhecer e saber aplicar metodologias estatísticas em Psicologia: recolha de dados (utilização de softwares
adequados ou outros instrumentos); análise e interpretação de dados (utilização de softwares adequados; leitura e
análise de documentos científicos); divulgação de resultados;
- Saber recolher e analisar informação a partir de fontes diferenciadas;
- Utilizar a linguagem estatística de forma clara e correcta.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The unit's main goal is to provide students with basic skills in Exploratory Data Analysis:
- To understand and to use the basic concepts of univariate and bivariate data analysis as well as the calculation of
probabilities, applied to Psychology.
- Analyze and interpretation of data using plots or numerical measures with or without the support of a proper
statistical software.
- To know and to apply statistical methods in Psychology: data collection (using appropriate software or other
tools), analysis and interpretation of data (using appropriate software, reading and analysis of scientific papers)
and the dissemination of results;
- Learn to collect and analyze information from different sources;
- Using statistical language clearly and correctly.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Análise exploratória univariada:
- Introdução; Organização dos dados; Tabelas de Frequências; Representações gráficas; Medidas de Localização e
de Dispersão; Detecção de dados extremos ou outliers; Coeficientes de assimetria e de curtose; Medidas
descritivas robustas, mais resistentes à presença de dados extremos ou outliers.
Análise exploratória bivariada:
- Tabelas de dupla entrada; Coeficientes de Associação; Coeficientes de Correlação e Regressão Linear Simples.
- Probabilidade e distribuições de probabilidade. Introdução às Probabilidades; Acontecimentos independentes;
Probabilidade condicionada; Variáveis aleatórias contínuas e discretas. Distribuição Binomial e Distribuição
Normal ou de Laplace/Gauss.

6.2.1.5. Syllabus:
Univariate exploratory data analysis:
- Introduction; Data Organization; Frequency Tables; Graphic representations; Measures of Location and
Dispersion; Outliers's detection; Skewness and kurtosis coefficients; Robust descriptive measures in the presence
of outliers.
Bivariate exploratory data analysis:
- Cross tables; Association coefficients; Correlation coefficients and Simple linear regression.
- Probability and probability distributions:
- Introduction to probabilities; Independent events; conditional probability; discrete and continuous random
variables; Binomial distribution and Laplace / Gauss distribution .

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tendo por objectivo principal proporcionar aos estudantes competências básicas em Análise Exploratória de
Dados inicia-se o programa com a definição e classificação de variáveis aleatórias. A seguir apresentam-se alguns
tipos de amostragem, realçando-se a importância da recolha de dados em qualquer tipo de investigação. Como
"aprender com os dados" é o ponto de partida para se estudarem métodos de organização de dados quer em
tabelas de frequências quer sob a forma gráfica, surgindo naturalmente a necessidade de usar medidas descritivas
para compreender o que os dados traduzem. Os diversos métodos de análise bivariada surgem naturalmente em
Psicologia, pois só o estudo da relação entre variáveis podem explicar a complexidade dos fenómenos
psicológicos. Finalmente, apresenta-se a importância da inferência estatística, surgindo naturalmente as
probabilidades e as distribuições probabilísticas. Os softwares estatísticos e a linguagem estatística correcta são
também focados nesta unidade.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Being the main objective providing students with basic skills in Exploratory Data Analysis the unit program begins
with the definition and classification of random variables. Next, are presented some sampling methods, highlighting
the importance of data collection in any type of research. The bivariate analysis methods appear naturally in
Psychology, since only studying variables relationships can explain the complexity of psychological phenomena.
Finally, is presented the importance of statistical inference, and naturally probabilities and probability distributions
happen. The statistical software and correct statistical language are also focused on this unit.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas recorrem à exposição e diálogo, tendo duas partes: na 1ª são introduzidos conteúdos estatísticos
com aplicação na Psicologia e na 2ª é proposto aos estudantes a resolução de uma ficha de trabalho sobre os
conteúdos programáticos apresentados. As aulas práticas orientam-se pelo princípio de “aprender fazendo”,
discutindo-se e resolvendo exercícios, com o apoio do software IBM® SPSS® 19. A avaliação é efectuada através
do Regime Geral (dois testes com nota mínima de 8.0 e média final de 10.0 valores e uma avaliação facultativa das
aulas teóricas - fichas de avaliação formativa) ou do Regime Final Alternativo (exame final constituído pela parte
Teórico-prática e pela parte Prática com peso de 50% cada). Em qualquer dos regimes, a nota final deverá ter valor
superior ou igual a 10 (85% da nota média nos testes ou da nota do exame final e 15% da avaliação das aulas
teóricas ou 100% da nota, caso o estudante não realize a avaliação das aulas teóricas).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In lectures, is used exposition and dialogue exposition, having two parts: in the 1st part statistical contents are
introduced with applications in Psychology and in the 2nd part is offered to students solving a worksheet on
concepts presented. Classes are guided by the principle of "learning by doing", with exercises discussing and
solving, with the support of IBM ® SPSS ® 19.
The evaluation is done through the General Regime (two tests with a minimum score of 8.0 and a final average of
10.0 and an optional evaluation in lectures - formative evaluation) or Alternate Regime (final examination consisting
of Part I - Theoretical and practical and Part II – Practice, 50% each). In all regimes, the final grade should be greater
than or equal to 10 (85% of the average score on the tests or final exam grade and 15% lectures evaluation or 100%
of the grade if the student fails to make lectures evaluation).

ACEF/1112/17957 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=947b...

73 de 393 27-04-2012 14:03



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

Nesta unidade curricular privilegia-se o princípio de “aprender fazendo”. Deste modo, embora na primeira parte das
aulas teóricas se introduzam semanalmente novos conceitos e métodos estatísticos, utilizam-se exemplos sempre
que possível reais, para motivar a sua apresentação, finalizando essa introdução de uma nova técnica com a sua
aplicação a um conjunto de dados, contando-se com a participação de cada estudante nessa resolução. As aulas
teóricas são apresentadas com o recurso a slides de Power Point, sendo estes disponibilizados na plataforma de
e-Learning Moodle, procurando-se apresentar investigações e dados reais de Psicologia.
Na 2ª parte da aula, propõe-se aos estudantes, organizados em pequenos grupos, a resolução de uma ficha de
trabalho sobre os conteúdos programáticos expostos anteriormente. Sempre que um capítulo de conteúdos é
terminado, os grupos de estudantes respondem, facultativamente, nos últimos 15 minutos da aula teórica a uma
pequena ficha de avaliação com 4 ou 5 questões de escolha múltipla. Todos estes materiais de aprendizagem e
respectiva resolução são disponibilizados posteriormente na plataforma da disciplina.
As aulas práticas têm o mesmo programa das aulas teóricas, orientam-se pelo mesmo princípio de “aprender
fazendo” e constam da discussão e resolução de exercícios aplicados, destinados a cimentar e a complementar os
conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas. Estas aulas são realizadas com o apoio do software estatístico IBM®
SPSS® 19.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course emphasizes the principle of "learning by doing." Thus, in the first part of lectures new concepts are
weekly introduced and statistical methods are used whenever possible with real data examples. The introduction of
a new technique is systematically finalized with data application, counting with the participation of each student in
this resolution. Lectures are presented using PowerPoint slides, which are available in the e-learning platform
Moodle, trying to provide either research or psychology real data.
In the 2nd part of the lecture, it is proposed to students organized in small groups, the resolution of a work sheet
on the methods given before. Whenever a chapter of contents is completed, groups of students respond, optionally,
in the last 15 minutes of the lecture, to a short evaluation form with 4 or 5 multiple choice questions. All of these
learning materials and their resolution are available later on the Moodle platform. Classes have the same program
of lectures, guided by the same principle of "learning by doing" and include the discussion and resolution of
exercises performed, intending to consolidate and complement the knowledge acquired in lectures. These classes
are held with the support of IBM ® statistical software SPSS ® 19.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Sousa Ferreira, A. & Pinto Doria I. (2011-2012). IPEAP - Tópicos principais das aulas teóricas.
Kinnear, P. & Gray, C. D. (2011). PASW Statistics 18 Made Simple. Hove and New York: Psychology Press.
Howell, D.C. (2011). Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences (7a ed.). Belmont, CA: Wadsworth Cengage
Learning.
Maroco, J. (2010). Análise Estatística Com o PASW Statistics (ex-SPSS). Pero Pinheiro: Report Number, ISBN:
9789899676305.
Martins, C. (2011). Manual de Análise de Dados Quantitativos com recurso ao IBM® SPSS®, Braga: Psiquilíbrios
Edições.
Moore, D. S. (2010). The basic practice of statistics (5ª ed.). New York: W. H. Freeman and Company.

Mapa IX - Grandes Teorias das Ciências Sociais - 1º Ano, 1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Grandes Teorias das Ciências Sociais - 1º Ano, 1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Isabel Marques Sá Saraiva: 6h/semana; 6h/week

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):
Fornecer aos alunos competências teóricas para compreender e reconhecer as principais problemáticas que
caracterizam as diferentes escolas e correntes que vigoram nos diferentes domínios do pensamento sobre o
social.

b) Fornecer aos alunos as ferramentas metodológicas e epistemológicas essenciais para se treinarem nas técnicas
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de conhecimento da realidade social que os rodeia de modo a problematizá-la e analisá-la criticamente.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide students with the theoretical skills necessary to critically understand the diversity of schools and
streams of social and cultural thought

To provide students with the methodological and epistemological tools and techniques needed to critically
understand the social environment.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução epistemológica
a. A constituição do saber nas Ciências do Homem: a sua especificidade, problemáticas e questões de ordem
metodológica
b. A ruptura epistemológica com o senso comum: as ilusões da familiaridade e da transparência
2. Indivíduo e Sociedade: Dinâmicas Sociais
a. A perspectiva de E. Durkheim: a natureza do facto social
b. A interacção social: o Eu e o Outro
i. “mim”/”Eu” e o “Outro generalizado”: a perspectiva de G.H. Mead
c. O Eu e as Máscaras
i. Uma linha ténue entre o Eu e o Papel Social: a perspectiva de Goffman
d. Mecânica social e Poder: De Weber a Foucault
3. Indivíduo e Cultura: Dinâmicas Culturais
a. Cultura e Biologia
i. A preponderância da cultura: Boas, Mead, Benedict e Geertz
ii. A preponderância da biologia: E. O. Wilson e S. Pinker
b. O caso da Emoção
i. Abordagem culturalista: C. Lutz e M. Rosaldo
ii. Abordagem biológica: Eibl-Eibelsfelt

6.2.1.5. Syllabus:
1. Epistemological introduction
a) Knowledge construction in Human Sciences: main theoretical and methodological issues
b) the epistemological break with the common sense
2. Individual and Society: Social Dynamics
a)E. Durkheim: the nature of social facts
b) Social Interaction: the I/me and the Other according G. H. Mead
c) The I and the Mask according to E. Goffman
d) Social dynamics and Power: from M. Weber to M. Foucault
3. Individual and Culture: Cultural Dynamics
a) Culture and Biology
i. the prevalence of culture: F. Boas, M. Mead, R. Benedict and C. Geertz
ii. the prevalence of biology: E. O. Wilson e S. Pinker
b) the example of Emotion
i. the cultural approach: C. Lutz and M. rosaldo
ii. the biological approach: Eibl-Eibelsfelt

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Visto ser objectivo da UC dar a conhecer as principais correntes do pensamento no domínio das Ciências Sociais,
os conteúdos programáticos visam fornecer uma panorâmica tão vasta quanto aprofundada dos principais autores,
teorias e problemáticas que caracterizam o pensamento social.
Pretende-se, além disso, fornecer as bases do conhecimento metodológico e epistemológico que permitam aos
alunos desenvolver as suas próprias competências de investigação no domínio do conhecimento da realidade
social envolvente.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In order to convey the diversity of streams of social knowledge, the main theories of social knowledge are
dynamically examined and exemplified aiming to reach the higher possible level of interaction between the teacher
and the students.
We aim to provide as large as possible a panoramic of the most up to date streams on contemporary social
thought.
We also aim to provide the students with the basic methodological and epistemological knowledge required for
developing their own investigation skills in understanding the environmental social reality.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular comporta aulas teóricas e práticas.
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Nas aulas teóricas, será apresentada uma visão das temáticas que integram o programa. Nas aulas práticas serão
apresentados trabalhos de grupo elaborados pelos alunos que visam analisar e explorar aspectos particulares da
realidade social envolvente.
A avaliação efectua-se através de um exame final de escolha múltipla e de um trabalho de grupo apresentado
oralmente e sob a forma de um relatório escrito no decorrer do semestre.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In order to cover the main fields of theoretical proposals in the field of social knowledge, a number of authors are
examined in order to understand the kernel points of their theories
Evaluation
a) Lecture evaluation : final exam with multiple answer. The exam is scored from 0 to 17
b) Non lecture evaluation: The students are grouped into units of 3-4 and required to collaborate on a research on a
given theme; the methodological and theoretical problems arising from the research are discussed on non-lecture
classes. This research is scored from 0 to 3. The final score is the sum of the two components.

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

As aulas teóricas(aulas de exposição dos conteúdos programáticos) apresentam, numa perspectiva dinâmica e
assente na maior interacção possível entre professor e alunos, os principais quadros conceptuais e argumentos
teóricos apresentados pelos diferentes autores e correntes abordados.
A componente prática da UC, por seu turno, fornece aos alunos a possibilidade de eles próprios se constituírem
enquanto intervenientes activos no processo de investigação sociológica. Para isso é-lhes fornecida formação
metodológica e epistemológica de modo a possibilitar a realização, ao longo do semestre, de um trabalho de
investigação aplicado onde é analisada e explorada uma temática da realidade social envolvente que se revele
exequível no quadro das competências possuídas pelos alunos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the lectures a dynamic and participant discussion if encouraged as a way for the students to internalize the main
theoretical points. In the non-lecture classes the research proposed to students allows them to actually play the
role of social scientists and permits a hands-on understanding of the main theoretical and methodological issues in
this field.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Aron, R. (1991) As Etapas do Pensamento Sociológico, Lisboa, Círculo de Leitores
Calhoun, C.,at all (2002) Classical Sociology Theory, Oxford, Blackwell
Durkheim E., (1980) As Regras do Método Sociológico, Lisboa, Editorial Presença
(1991) Les Formes Élémentaires de la Vie Religieuse. Paris, Le Livre de Poche
Foucault, M., (1987) Vigiar e Punir. História da Violência nas Prisões, Petropolis
Giddens, A., (1984) Capitalismo e Moderna Teoria Social: Análise das obras de Marx, Durkheim e Max Weber,
Lisboa, Presença
Goffman, E., (1993) A Apresentação do Eu na Vida de Todos os Dias, Lisboa, Relógio D’Água
Harris, M., (2001) The Rise of Anthropological Theory. A History of Theories of Culture, New York, Oxford, Rowman
& Littlefield Publishers Inc, Altamira Press
-Lutz, C e White, G. M., (1986) “The Antropology of Emotions”, Annual Review of Anthropology, 15, 405-436
Weber, M., (2001) A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Lisboa, Editorial Presença

Mapa IX - Biologia e Genética - 1º Ano, 1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Biologia e Genética - 1º Ano, 1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Maria Ribeiro Lopes Serôdio:16h/semana; 16h/week.

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):
Objetivos:

ACEF/1112/17957 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=947b...

76 de 393 27-04-2012 14:03



Recordar, aprender e desenvolver os conhecimentos de biologia e genética que proporcionam o comportamento
normal e patológico.
Relacionar as estruturas constituintes da célula com o seu papel na dinâmica celular.
Consciencializar a importância das membranas biológicas na comunicação intrapessoal, interpessoal e ambiental
Conhecer os diversos mecanismos de transmissão das informações contidas no ADN bem como a regulação da
sua expressão
Aprender a anatomia e fisiologia dos órgãos sensoriais

Competências a desenvolver:
Aquisição de conhecimentos na área da biologia e da genética que facilitem a compreensão do comportamento
normal e patológico
Aquisição da capacidade de avaliação crítica da literatura sobre as bases biológicas e genéticas do
comportamento

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives:
To recall, learn and develop the knowledge about biology and genetics which help on understanding the behavior.
To know the features that make the cells the fundamental units of life and the role of each organelle and relate them
To know biological membranes and their importance in communication
To understand the relationship among DNA, genome, genes
To learn about the sensorial structures

Competences to develop:
- To understand and apply the biology and genetics knowledge to psychology
- To get critical attitudes towards methodology approachs and results of scientific researches

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
-Biologia celular:
Membranas biológicas.
A célula como unidade anatómica e funcional do ser vivo.
Fluxo de membranas
Comunicação intercelular
O neurónio e a sinapse nervosa
- Genética:
Bases moleculares da hereditariedade. ADN
Hereditariedade mendeliana
Hereditariedade multifatorial
Cromossomopatias
- Sensações:
Estruturas envolvidas nos fenómenos da sensação.
Audição e visão

6.2.1.5. Syllabus:
-Biology:
Cell membranes
The cells, the fundamentals units of life
Membranes are constantly changing
Cells receive signals from the physical environment and from other cells
The neuron and the synapsis

- Genetics:
Genes
Heredity, genes and chromosomes
DNA and its role; genome

-Sensory systems: how do sensory cells convert stimuli into action potentials?

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular aborda as bases de biologia e genética que facilitam uma melhor compreensão dos
aspetos estruturais e fisiológicos que estão na base do nosso comportamento, normal e patológico. É dado realce
à célula, estrutura da vida, à comunicação intercelular para que se possa compreender o neurónio e sinpse, aos
órgãos recetores das sensações para que se possa compreender a interação com o ambiente.
Os conhecimentos das bases genéticas são desenvolvidos para que se possa compreender melhor os aspetos
complexos que estarão na origem do comportamento.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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This course is intended to develop some biology and genetics subjects which help on understanding the
relationship between behavior and biology/genetics. The bridge between these areas of knowledge become easier
to understand.
This subject recall and develop the knowledge about cell and its membranes, the cell membrane and the organelles
membranes and show how membranes are so plastic.
This course is also intended to learn about the heredity, genes and its expression according the environment
factors.

The sensory systems which make the subjects be related with environment are study as transduction structures.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas (duas horas semanais) são essencialmente expositivas e versam os temas referidos nos
conteúdos programáticos.
As aulas práticas (duas horas semanais) fomentam a consolidação de conhecimentos e o debate sobre os temas
versados nas aulas teóricas, com dois formatos:
1. Observação ao microscópio ótico de estruturas celulares referidas nas aulas teóricas relacionando-as com a
função
2. Exercícios de genética clínica

Avaliação
Exame final escrito sobre a matéria dada nas aulas teóricas e práticas
Os alunos devem ter um mínimo de 2/3 de presenças nas aulas práticas

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical classes (two hours per week) present the most relevant information and are meanly explanatories
about the previous related subjects .

The practical lessons (two hours per week) integrate:
a) Some sets of exercises which apply the knowledge and encourage to discuss.
b) Cell and tissues examination by light microscope

Evaluation
Written examination about knowledge acquired during the practical and theoretical lessons

Students must be present at least 2/3 the practical classes

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

As aulas teóricas têm o propósito de transmitir conhecimentos e fomentar a reflexão sobre as bases biológicas e
genéticas do comportamento.
As aulas práticas contribuem para a consolidação dos conhecimentos e discussão dos mesmos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical lessons are intended the students obtain knowledge, which allows them to understand better the
biology and genetics bases and allow afterwards its application
The practical lessons allow the students to have feedback about what they are learning.The students realize
exercises and discuss the results.
The students look at cells and tissues by light microscopes to bring out features such as the shape of cells and
their nucleus and cell division characteristics.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Lewis, R.(2007). Human Genetics. Concepts and Applications. N. Y.:McGraw-Hill

Sadava, D. & Hillis, D. (2011). Life, The Science of Biology. USA: Sinauer Associates, Inc.

Widmaier, E. & Raff, H. (2011). Human Physiology. The mechanisms of Body Function.N.Y.: McGraw-Hill

Mapa IX - História das Ideias em Psicologia - 1º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
História das Ideias em Psicologia - 1º Ano, 2º Semestre
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Wolfganf Lind 6h/semana (aulas práticas); 4 aulas teóricas de 2 horas.

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Rodrigo Saraiva ( 1 aula de 2 horas);
Ana Isabel Rodrigues Saraiva (3 aulas de 2 horas);
Isabel Barahona Fernandes (2 aulas de 2 horas)
Luis Curral (3 aulas de 2 horas)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Rodrigo Saraiva ( 1 class of 2 hours);
Ana Isabel Rodrigues Saraiva (3 classes of 2 hours);
Isabel Barahona Fernandes (2 classes of 2 hours)
Luis Curral (3 classes of 2 hours))

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1 Promover a plasticidade do pensamento abstracto no campo da Psicologia
2 Fazer compreender a importância do conhecimento teórico para quaisquer trabalhos de Psicologia e para a vida
quotidiana.
3 Desenvolver o pensamento racional, autónomo e crítico sobre os temas apresentados.
4 Assegurar o domínio das matérias apresentadas
5 Fomentar a compreensão dos pressupostos teóricos das diversas correntes da Psicologia, dos factores sócio-
culturais que contribuíram para o seu surgimento e os seus limites.
6 Fazer compreender que um resultado empírico deriva da teoria que o gerou e que não existem dados empíricos
sem referencial teórico
7 Fazer os alunos reflectir activamente sobre o estatuto epistemológico da mente e do comportamento e das
relações entre ambos
8 Fazer pensar sobre as relações da Psicologia com a Fisiologia e com a Antropologia cultural

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1 To promote plasticity of abstract thinking in the field of Psychology
2 To understand the importance of theoretical knowledge to any work of psychology and to everyday life.
3 To Develop rational, autonomous and critical thinking about the issues presented.
4 To Ensure the mastery of materials presented
5 To promote the understanding of the theoretical assumptions of several theories of psychology and the socio-
cultural factors that contributed to its emergence and its limits.
6 To understand that an empirical results from the theory that generated it and taht there are no empirical data
without theoretical
7 To promote active reflection about the epistemological status of mind and behavior and the relations between
them
8 To think about the relationships between Psychology and Physiology and Cultural Anthropology

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 A noção de mente e de comportamento: o que é a Psicologia
2 A mente nas culturas não ocidentais e pré-modernas
A mente nos povos ágrafos
A mente no Egipto
A noção de mente na cultura Grega:
Platão e Aristóteles
noção de mente na Idade Média
3 A descoberta da mente no mundo moderno
Descartes e o dualismo; A crítica a Descartes: o materialismo
O empirismo: Locke, Berkeley, Hume
Kant e a síntese do idealismo e do empirismo.
O cientismo, o materialismo e o cérebro
Posições neo-kantianas na fisiologia
4. A psicologia experimental e Wundt
A reacção Gestalt: a mente activa
Lorenz e a Etologia
Piaget e a Epistemologia genética
5 A Psicologia não académica: a Psicanálise de Freud
6 O nascimento intelectual dos Estados Unidos da América
Empirismo, pragmatismo, concretismo e funcionalismo evolucionista
O externalismo concretista extremo
J.Watson
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M.Mead
Thorndike e Skinner: comportamento visível
A «revolução cognitiva»
6.4 Crítica da Psicologia americana.

6.2.1.5. Syllabus:
1. The notion of a mind and behavior: What is Psychology
2 The mind in non-Western and pre-modern cultures
The mind in agrapha people
The mind in Egypt
The concept of mind in Greek culture:
Plato and Aristotle
Th notion of mind in the Middle Ages
3 The discovery of the mind in the modern world
Descartes and dualism; Criticism of Descartes: materialism
Empiricism: Locke, Berkeley, Hume
Kant and the synthesis of idealism and empiricism.
The scientism, materialism and the brain
Neo-Kantian positions in physiology
4. Experimental psychology and Wundt
Lorenz and ethology
Piaget and genetic epistemology
5. The non-academic psychology: psychoanalysis of Freud
6 The intellectual birth of the United States of America
Empiricism, pragmatism, functionalism and evolutionary concretism
The extreme concrete externalism
J.Watson
M.Mead
Thorndike and Skinner: the visible behavior
The 'cognitive revolution'
Critique of American Psychology.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tratando-se de uma u.c. que pretende transmitir a evolução das ideia sobre a Psicologia, apresentam-se, na
sequência lógica dos debates históricos, essas ideias e esses autores.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
As this is a c.u. designed to convey the idea of the evolution of psychology, these ideas and these authors are
presented in a logical sequence of historical debates.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular organiza-se em aulas expositivas e em aulas interactivas.
Elementos de Avaliação

Exame final escrito e trabalho de grupo. O exame é de resposta múltipla e incide sobre todos os temas do
programa. O trabalho de grupo (4 estudantes) visa uma análise meta-teórica de um livro clássico na área da
Psicologia.

O exame e o trabalho têm ponderação igual (50+50%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is organized in lectures and interactive lessons.

Elements of Assessment
Written exam and group work. The exam is multiple choice and focuses on all topics of the program. The working
group (4 students) seeks a meta-theoretical analysis of a classic book in psychology.
The examination and work have equal weight (50 +50%).

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

O ensino da história das ideias é realizado com predominância do recurso a metodologias expostivas. Procura-se
transmitir a relevância dos conceitos apresentados e a noção de que a capacidade de compreensão de um autor só
pode ser feita a partir da própria análise que os alunos fazem. Nas aulas práticas promove-se a interação
professor-aluno, permitindo o debate de ideias e o relacionamento de conceitos.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching of this c.u. on History of Ideas in Psychology is realized with predominance of the use of expository
methodologies. It seeks to convey the relevance of the concepts presented and the notion that the ability to
understand an author can only be done based on the personal analysis that students perform. In the practical
classes the teacher-student interaction is promoted, allowing the debate of ideas and concept relationships.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Brennan, J. F., 1994: History and Systems of Psychology (5th edition). Prentice-Hall, New Jersey.
- Calafate, P., 2000: História do Pensamento Filosófico Português, Caminha. Lisboa.
- Fuller, R., coord. 1995: Seven Pioneers of Psychology: Behaviour and Mind. Routledge, Londres.
- Hilgard, E. R.; Leary, D. E.; McGuire, G. R., 1991: The History of Psychology: A Survey and Critical Assessment, in
Annual Reviews of Psychology, 42, pp 79-107.
- Marx, M.H. e Hillix, W.A., 1979: Systems and Theories in Psychology. McGraw-Hill, Third Edition, NY.
- Leahey, T.H., 1992: A History of Psychology, Prentice Hall, N.I. Há tradução castelhana na Editorial Debate, Madrid
- Leary, D. E., 1990: Metaphors in the History of Psychology, Cambridge University Press, Cambridge e Nova Iorque.
- Mueller, F.L., 1976: Histoire de la Psychologie (vol I e II). Payot, Paris. Trad port Europa América
- Schultz, D. P. e Schultz, S. E., 1992: A History of Modern Psychology. Harcourt Brace Jovanovitch, Orlando

Mapa IX - Psicologia da Aprendizagem - 1º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia da Aprendizagem - 1º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alexandra Figueiredo de Barros -9 h/semana; 9 h/ week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
António Duarte - 1h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
António Duarte - 1h/ week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos:
Adquirir conhecimentos científicos em:
(a) Teorias e modelos de aprendizagem;
(b) processos comportamentais de aprendizagem;
(c) processos cognitivos de aprendizagem;
(d) abordagens à aprendizagem no ensino superior.

Competências a desenvolver:
Adquirir competências e desenvolver atitudes necessárias à análise crítica de diferentes perspectivas teóricas
sobre a aprendizagem.
Fomentar a reflexão sobre os processos individuais de aprendizagem e a aplicação dos conhecimentos adquiridos
para o desenvolvimento de estratégias de aprendizagem.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Goals:
Acquisition of scientific knowledge on
(a) learning theories and models
(b) behavioral learning processes
(c) cognitive learning processes
(d) approaches to learning in higher education

Competencies to develop:
Critical analysis of different theoretical perspectives on learning
Reflection on the individual learning processes and knowledge transfer for development of learning strategies

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O estudo psicológico da aprendizagem.
Aprendizagem e conhecimento. Aprendizagem enquanto processo de mudança. Aprendizagem e desenvolvimento.
Aprendizagem, evolução e genética. Aspectos biológicos, emocionais e sociais da aprendizagem. As principais
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teorias da aprendizagem.

2. Os processos comportamentais.
Aprendizagem respondente: reflexos incondicionados e condicionados; tipos de condicionamento; aquisição e
extinção; generalização e discriminação; contiguidade e probabilidade do estímulo.
Aprendizagem operante: variabilidade e selecção; formação dos comportamentos; reforço, extinção e punição;
programas de reforço.
Análise do comportamento. Aplicações pedagógicas e clínicas.

3. Os processos cognitivos.
Aprendizagem por Insight.
Aprendizagem por Observação

4. Os processos sociocognitivos e a meta-aprendizagem em contexto escolar.
Abordagens à aprendizagem em contexto escolar académico. Concepções de aprendizagem, motivação e
estratégias de aprendizagem.

6.2.1.5. Syllabus:
1. The psychological study of learning
Learning and knowledge. Learning as a changing process. Learning and development
Learning, evolution and genetics. Biological, emotional and social aspects of learning. Main learning theories.

2. Behavioural processes
Respondent learning: unconditioned and conditioned reflexes: types of conditioning; acquisition and extinction;
generalization and discrimination; contiguity and stimulus probability
Operant learning: variability and selection; behavioural formation; reinforcement, extinction and punishment;
contingencies of reinforcement
Behavioural analysis: pedagogical and clinical applications

3. Cognitive processes
Learning through insight
Observational learning

4. Sociocognitive processes and meta-learning in academic context
Approaches to learning in academic context. Conceptions of learning, motivation and learning strategies

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Indicação dos conteúdos programáticos que constituem a base curricular para atingir os objetivos da unidade
curricular
Objectivo (a) - adquirir conhecimentos científicos em teorias e modelos de aprendizagem: conteúdos 1, 2, 3 e 4.
Objectivo (b) - adquirir conhecimentos científicos em processos comportamentais de aprendizagem: conteúdo 2
Objectivo (c) - adquirir conhecimentos científicos em processos cognitivos de aprendizagem: conteúdo 3
Objectivo (d) - adquirir conhecimentos científicos em abordagens à aprendizagem no ensino superior: conteúdo 4

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Alignment of course programmatic contents with its educational goals

Goal (a) – Acquisition of scientific knowledge on learning theories and models: Contents 1, 2, 3 and 4
Goal (b) – Acquisition of scientific knowledge on behavioural learning processes: Content 2
Goal (c) – Acquisition of scientific knowledge on cognitive learning processes: Content 3
Goal (d) – Acquisition of scientific knowledge on approaches to learning in higher education: Content 4

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas com componentes teóricos e práticos:
Exposição da parte teórica dos conteúdos programáticos, com recurso a exemplos
Apresentação e discussão pelos alunos de artigos científicos (indicados pelos professores) sobre os temas do
programa.

A avaliação da unidade curricular terá 2 elementos obrigatórios: a apresentação de um trabalho em aula, com
entrega do trabalho correspondente em suporte escrito, e um exame final.
Regime geral
Trabalho: Apresentação de aula e suporte escrito do trabalho (4 valores) - obrigatório
Exame Final: (15 valores)
Assiduidade: 3 ou menos faltas às aulas práticas (1 valor)
Regime especial
Trabalho: Apresentação de aula e suporte escrito do trabalho (4 valores) - obrigatório
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Exame Final: (16 valores)
Os alunos do regime especial não terão limite de faltas mas terão que cumprir todos os elementos de avaliação
incluindo uma apresentação de trabalho em aula. Sem este elemento, o aluno não será avaliado.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lessons with lecturing and practical work:
Exemplified lecturing of content’s theoretical aspects
Students’ presentation and discussion of scientific articles (referred by the staff) on the programme’s contents

Elements for the students’ evaluation: written essay with correspondent presentation in one lesson and final
examination

General regime
Written essay and presentation: 4 points - compulsory
Final examination: (15 points)
Attendance: 3 or less absence to practical classes (1 point)

Special regime
Written essay and presentation: 4 points - compulsory
Final examination: (16 points)
Attendance: no limitations

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

Tanto a exposição teórica exemplificada dos conteúdos programáticos como a apresentação e discussão pelos
alunos de artigos científicos está alinhada com os objectivos de aquisição de conhecimentos científicos

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Both the theoretical exemplified lecturing of programmatic contents as the students’ presentation and discussion
of scientific articles are aligned with the goals of acquiring scientific knowledge.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. New Jersey: Prentice-Hall.
Baum, W. M. (1994). Understanding behaviorism: science, behavior, culture. New York: HarperCollins College
Publishers [Trad. Port (1999). Compreender o behaviorismo: ciência, comportamento, cultura. Porto Alegre:
Artmed.]
Duarte, A.M. (2002). Aprendizagem, ensino e aconselhamento educacional: Uma perspectiva cognitivo-
motivacional. Porto: Porto Editora.
Felman, R.S. (2001). Compreender a Psicologia (5ª Edição). Lisboa: MacGraw-Hill
Gleitman, H., Fridlund, A. J., & Reisberg, D. (1999). Psychology (5th ed.). New York: Norton.
Malott, R. W., Whaley, D. L., & Malott, M. E. (1993). Elementary principles of behavior (2nd ed.). Englewood Cliffs NJ:
Prentice-Hall.
Schunk, D. H. (1996). Learning theories (2nd ed.). Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall.
Skinner, B. F. (1974). About behaviorism. New York: Knopf. [Trad. Port. (1980). Sobre o behaviorismo. S. Paulo:
Cultrix.]

Mapa IX - Estatística Aplicada à Psicologia - 1º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estatística Aplicada à Psicologia - 1º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Maria Tudela Reimão Pinto de França Doria-8h/semana;8h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Sara Cardoso - 4h/semana
Sérgio Moreira - 4h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Sara Cardoso - 4h/week
Sérgio Moreira - 4h/week
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular tem como objectivo principal proporcionar aos alunos competências básicas em Inferência
Estatística: No âmbito da Psicologia,analisar e interpretar sob a forma gráfica e numérica os dados observados e
os resultados obtidos pela aplicação de métodos de inferência estatística,com ou sem o apoio de software
estatístico.Conhecer e saber aplicar metodologias de inferência estatística em Psicologia: recolha de dados
(utilização de softwares adequados ou outros instrumentos);análise e interpretação de dados (utilização de
softwares adequados; leitura e análise de documentos científicos); divulgação dos resultados de forma clara e
correta. Perceber a importância da natureza dos dados e da análise exploratória do conjunto de dados na
determinação do método de inferência a utilizar.Perceber o papel da dimensão da amostra nos métodos de
inferência estatística.Compreender e utilizar corretamente as noções de significância, valor- p, dimensão do efeito
e de potência de teste.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main objective of this unit is to provide students with basic statistical inference skills: in the context of
psychology, to analyze and interpret observed data and related charts and the results achieved via statistical
inference methods, with or without statistical software. To understand and know how to apply statistical inference
methods in Psychology: data collection (using relevant software and other approaches); data analyses and
interpretation (using relevant software; reading and analysis of scientific documents); presentation of results with
clarity and in a correct fashion. To understand the relevance of the kind of data and of the exploratory analyses of
the data set to determine the inference method to be applied. To understand the role of sample size in statistical
inference methods. To understand and correctly apply the concepts of significance, p value, effect and power.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Inferência para o valor médio e para a proporção de uma população. Estudo de uma amostra: Introdução.
Distribuições de amostragem da média e da proporção. Teorema limite central.A distribuição t de
Student.Intervalos de confiança e testes de hipóteses para o valor médio de populações normais e não normais.
Estudo da normalidade de uma distribuição.Intervalos de confiança e testes de hipóteses para uma proporção.
Inferência para a comparação de valores médios e de proporções.Estudo de duas amostras: Testes de hipóteses
para a comparação de valores médios e para a comparação de proporções. Intervalos de confiança para a diferença
de valores médios.
Análise da Variância.Estudo de três ou mais amostras independentes: A distribuição de Fisher-Snedecor.Análise
da variância a um factor.Comparações múltiplas.
- Análise de dados categorizados: Análise de frequências em tabelas de contingência.Testes do Qui-quadrado de
ajustamento, de independência e de homogeneidade. Análise dos resíduos.

6.2.1.5. Syllabus:
- Inference for the mean value and for the proportion of a population. Study of a sample: Introduction. Mean and
proportion distributions. Central limit theorem. Student's t-distribution. Confidence intervals and test of hypotheses
for the mean value of normal and non normal populations. Study of normality of a distribution. Confidence intervals
and test of hypotheses for a proportion.
- Inference for the comparison of mean values and proportions. Study of two samples: tests of hypotheses for the
comparison of mean values and of proportions. Confidence intervals for the difference of mean values.
- Analysis of variance. Study of three or more independent samples: Fisher-Snedecor distribution. One-way
analysis of variance. Multiple comparisons.
- Analyses of categorical data: Frequency analysis in contingency tables, Chi-square adjustment, independence
and homogeneity tests. Residual analysis.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos fazem parte de qualquer curso básico proposto nas mais variadas áreas do saber em
que se pretenda fornecer aos alunos instrumentos estatísticos básicos de inferência estatística paramétrica
relativa ao valor médio, à proporção, à comparação de valores médios e de proporções; assim como de estatística
não paramétrica relativa a variáveis qualitativas (Teste do qui-quadrado) e a testes de ajustamento à distribuição
normal. A natureza dos dados, a forma de os recolher, as representações gráficas e estatísticas apropriadas, a
problemática da dimensão das amostras são sempre postas em evidência, assim como a utilização correta do
software estatístico. Estes conhecimentos básicos permitirão fazer a leitura e análise de documentos científicos,
assim como a divulgação dos resultados inferenciais sobre a informação em estudo de forma clara e correta.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The programme content is consistent with the expectations of any basic course on statistics inference parametric
analyses, related to the mean value, proportions, and the comparison of mean values and proportions, as well as
nonparametric statistics related to qualitative variables (chi-square) and analyses of adjustment to normal
distributions. The kind of data, the data collection approach, the adequate graphical and statistical representations,
issues related to sample size are highlighted, as well as the correct application of statistical software. This basic
content will allow students to understand scientific literature, and to clearly communicate the inference results of
their research.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas são apresentadas preferencialmente a partir da análise de exemplos de dados reais, no domínio
da Psicologia, com recurso à exposição magistral e à exposição dialogada.As aulas práticas têm o mesmo
programa das aulas teóricas, orientam-se pelo princípio de “aprender fazendo” e constam da discussão e
resolução de exercícios aplicados e são realizadas com o apoio do software estatístico IBM® SPSS® 19.
A avaliação é efectuada através do Regime Geral (avaliação contínua e formativa) ou do Regime Final Alternativo
(avaliação final). Regime Geral: Consta da realização de dois testes, um a meio e outro no final do semestre; a nota
final corresponde à média das notas obtidas nesses testes. Os alunos que obtenham nota superior ou igual a 8.0
valores nos dois testes e nota final superior ou igual a 10, ficarão dispensados da realização de exame final.
Regime final alternativo: Consta da realização de um exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical classes are preferentially based on the analysis of examples of real data in the field of psychology,
including demonstrations, presentations and detailed discussions. The practical classes have the same program of
theoretical lessons, guided by the principle of "learning by doing" in the discussion and resolution of applied
exercises, which will be conducted with the support of IBM ® SPSS ® statistics software 19.
The evaluation is carried out through the “Regime Geral” (ongoing evaluation and formation) or “Regime Final
Alternativo” (final evaluation). “Regime Geral”: consists of two tests, one in the middle and other at the end of the
semester; the final grade corresponds to the average of the grades obtained in these tests. Students who obtain
grades equal to or greater than 8.0 on both tests and a final grade greater than or equal to 10, will be exempted from
conducting final exam. “Regime Final Alternativo”: consists on a final examination.

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

As metodologias de ensino orientam-se pelo princípio de “aprender fazendo”, quer nas aulas teóricas em que os
alunos deverão resolver pequenos exemplos de aplicação da matéria leccionada, quer nas aulas práticas em que a
resolução dos exercícios também é realizada com a utilização do software estatístico. Só praticando com dados, de
natureza qualitativa e quantitativa, focados em problemáticas de investigação em Psicologia com objectivo
inferencial se poderão alcançar os objectivos propostos nomeadamente na concretização final da divulgação dos
resultados inferenciais de forma clara e correcta. Os alunos também serão convidados a acompanhar a
aprendizagem com a leitura e discussão de análises estatísticas apresentadas em artigos da especialidade, o que
permitirá alcançar outro dos objectivos da unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching approach is based on the principle of "learning by doing", both in the theoretical classes, where
students will solve examples of application of the taught subject, and in practical seminars, where exercises will be
carried out with statistical software. The proposed objectives, in particular regarding the clear and correct
communication of inferential results, can only be achieved by practicing with qualitative and quantitative data
related to psychological research. Students will also be invited complement practical learning by reading and
discussing statistical analyses presented in the literature, which will target other of the objectives of this curricular
unit.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Pinto Doria I. & Sousa Ferreira, A. (2011-2012). EAP - Tópicos principais das aulas teóricas e práticas.
Field, A. (2011). Discovering Statistics Using SPSS (3ª ed.). London: SAGE Publications Ltd.
Kinnear, P. & Gray, C. D. (2011). PASW Statistics 18 Made Simple. Hove and New York: Psychology Press.
Howell, D.C. (2011). Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences (7ª ed.) Belmont, CA: Wadsworth Cengage
Learning.
Maroco, J. (2010). Análise Estatística Com o PASW Statistics (ex-SPSS). Pero Pinheiro: Report Number, ISBN:
9789899676305.
Martins, C. (2011). Manual de Análise de Dados Quantitativos com recurso ao IBM® SPSS®, Braga: Psiquilíbrios
Edições.
Moore, D. S. (2010). The Basic Practice of Statistics (5ª ed.). New York: W. H. Freeman and Company.

Mapa IX - Fundamentos de Psicologia Cognitiva, 1º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Fundamentos de Psicologia Cognitiva, 1º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Frederico Henzler Ferreira Marques - 3.5h/semana;3,5 hours/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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Arlette Verhaeghe - 3 h/semana

Ana Luísa Nunes Raposo - 1 h/semana

Joana Costa Carmo - 1,5 h/semana

Jorge Manuel Castelo Branco de Albuquerque Almeida - 1,5 h/semana

Mafalda Cavalheiro Gomes Moreira Mendes - 1,5 h/ semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Arlette Verhaeghe - 3 h/week

Ana Luísa Nunes Raposo - 1 h/week

Joana Costa Carmo - 1,5 h/week

Jorge Manuel Castelo Branco de Albuquerque Almeida - 1,5 h/week

Mafalda Cavalheiro Gomes Moreira Mendes - 1,5 h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1 - Conhecimento crítico das perspectivas teóricas e dados empíricos sobre conceitos centrais da Psicologia
Cognitiva .
2 - Conhecimento crítico das metodologias de investigação utilizadas em Psicologia Cognitiva.
3 - Capacidade para reflectir e discutir temas específicos da investigação em Psicologia Cognitiva, incluindo as
suas aplicações práticas.
4 - Capacidade de análise e raciocínio psicológico fundamentado em termos científicos sobre comportamentos e
processos mentais.
5 - Competência de leitura e análise de textos científicos de Psicologia Cognitiva.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1 - Critical knowledge of theoretical perspectives and empirical data of central concepts of Cognitive Psychology.
2 - Critical knowledge of the research methods used in Cognitive Psychology.
3 - Ability to reflect and discuss specific research issues in Cognitive Psychology including their pratical
applications .
4 - Ability to analyse and reason in a psychologically and scientifically manner about behavior and mental
processes.
5 - Competence to read and analyse scientific texts in Cognitive Psychology.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Enquadramento: a Psicologia Cognitiva como paradigma e como área de estudos; Linhas de trabalho actuais em
Psicologia Cognitiva.
2. Percepção: Organização perceptiva; reconhecimento de objectos; reconhecimento de faces.
3. Atenção: Atenção Selectiva e Atenção Distribuída.
4. Memória: Sistemas de Memória; Processos Mnésicos.
5. Linguagem: Processos de leitura; reconhecimento da fala; produção da linguagem falada; produção da
linguagem escrita.
6. Pensamento e Raciocínio: Resolução de problemas e tomada de decisão.
7. Cognição e Emoção: Emoção e processos cognitivos.
8. Consciência: Problemas e teorias sobre a consciência.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Bakcground: Cognitive Psychology as a paradigm and as a domain; a Psicologia Cognitiva como paradigma e
como área de estudos; Present research lines in Cognitive Psychology.
2. Percepcion: Perceptual organization; Object recognition; Face recognition.
3. Atenttion: Selective and Distributed Attention.
4. Memomry: Memory Systems; Memory processes.
5. Language: Reading; Speech recognition; Language production (oral and writing).
6. Thinking and Reasoning: Problem resolution and decision making.
7. Cognition and Emotion: Emotion and cognitive processes.
8. Conscienceness: Problems and theories about conscienceness

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A selecção de conteúdos programáticos reflecte directamente os objectivos de conhecimento estabelecidos em
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termos de conceitos centrais do domínio. Em cada ponto programático é dada especial atenção às principais
perspectivas teóricas, dados empíricos e perspectivas metodológicas (incluindo os principais paradigmas
experimentais).
Como um todo o programa fornece também aos estudantes a experiência necessária para o desenvolvimento de
competências relacionadas com a compreensão e análise crítica de temáticas dentro do campo da Psicologia
Cognitiva.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The selection of program contents reflects directly the knowledge objectives in terms central concepts of the
domain. In each content, special attention is given to the main theoretical perspectives, empirical data and
methodological perspectives (including main experimental paradigms).
As a whole, the program also provides students with the necessary background for the development of
competences related to understanding and critical analysis of problems within the field of cognitive psychology.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica e discussão dos conteúdos do programa nas aulas teóricas; Exposição e ilustração de temas do
programa, com apresentação e discussão de artigos científicos pelos alunos nas aulas práticas.
A avaliação inclui um teste final individual de conhecimentos, a apresentação em aula e em grupo de artigos sobre
temáticas do programa e a participação em experiências (elemento opcional).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecture and discussion about program contents in the theoretical classes; Presentation and examples of program
contents with presentation and discussion of scientific papers by students in pratical classes.
Student evaluation includes a final exam (individual), a class presentation of scientific papers on program contents
(group work) and the participation in experiments (optional).

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

A escolha das metodologias de ensino e de avaliação reflectem a procura de uma articulação com os objectivos de
aprendizagem definidos dentro das limitações do número de alunos da unidade curricular que obrigam em especial
a uma abordagem por grandes grupos.
Em ambos os casos, tendo em conta esta condicionante procurou-se que as abordagens seguidas nas aulas
teóricas e práticas pudessem ser complementares na prossecução dos objectivos.
Os elementos de avaliação obrigatória (exame final individual e apresentação de artigo em grupo) permitem
também complementar esta articulação com os objectivos, servindo ao mesmo tempo de critério para avaliar a sua
prossecução.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The choice of teaching and evaluation methods reflect the search for an articulation with knowledge objectives
within the constraints of a unit with a large number of students which imposes a large groups approach to
teaching.
Considering this limitation we tried that theoretical and pratical classes had a complementary approach to attain
the proposed objectives.
Mandatory evaluation requirements (final individual exam and group presentation of papers in class) also allow to
complement this articulation with objectives and, at the same time, serve as criteria to evaluate fulfillment of
objectives.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Eysenk, M.W., & Keane, M. T. (2010). Cognitive Psychology: A student’s handbook (6ª ed.). Hove, East Sussex:
Psychology Press.
(A 5ª edição tem tradução em português e é apresentada como alternativa)
Outra bibliografia específica, nomeadamente os artigos de apresentação nas aulas, é dada no decorrer das aulas.

Eysenk, M.W., & Keane, M. T. (2010). Cognitive Psychology: A student’s handbook (6th. ed.). Hove, East Sussex:
Psychology Press.
(The 5th. has a portuguese translation and is also offered as alternative)
Other specific references, namely papers for class presentation, are given during classes.

Mapa IX - Introdução à Psicologia do Desenvolvimento - 2º Ano, 1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução à Psicologia do Desenvolvimento - 2º Ano, 1º Semestre
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Manuel Monteiro da Silva Moreira - 5 h/semana; 5 h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Sara Bahia dos Santos Nogueira - 5h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Sara Bahia dos Santos Nogueira - 5h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Compreender a natureza da Psicologia do Desenvolvimento, de modo a identificar o tipo de problemas,
metodologias e recursos teóricos que lhe são específicos
• Adquirir conhecimentos sobre as principais mudanças em termos do desenvolvimento biológico, cognitivo,
emocional e social ao longo da vida
• Reconhecer a influência dos factores biológicos, sociais, culturais e contextuais no desenvolvimento ao longo da
vida
• Desenvolver uma atitude científica e crítica face à observação, descrição, análise e explicação das mudanças
desenvolvimentistas
• Conhecer as principais metodologias e alguns instrumentos de avaliação de desenvolvimento psicológico
• Desenvolver capacidade de reflexão sobre as implicações práticas, educacionais, sociais, políticas e éticas das
teorias e conceitos desenvolvimentistas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• To understand the nature of developmental psychology, so as to be able to identify the kind of problems,
methodologies and theoretical assets specific to it
• To acquire knowledge on the main changes in terms of biological, cognitive, emotional and social development
throughout life
• To recognize the influence of biological, social, cultural, and contextual factors in development throughout life
• To develop a critical and scientific attitude in the observation, description, analysis and explanation of
developmental changes
• To know the main methodologies and some instruments for the assessment of psychological development
• To develop a capacity for reflection on the practical, educational, social, political and ethical implications of
developmental theories and concepts

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceptualização epistemológica e histórica da Psicologia do Desenvolvimento
1.1. Conceito, contextos e factores de desenvolvimento
1.2. Abordagem histórica ao estudo do desenvolvimento
2. Modelos e perspectivas teóricas sobre o desenvolvimento
2.1. Modelos maturacionais
2.2. Modelos psicodinâmicos
2.3. Modelos construtivistas
2.4. Modelos contextuais
3. Métodos da Psicologia do Desenvolvimento
3.1. Métodos de investigação para o estudo do desenvolvimento
3.2. Instrumentos de avaliação do desenvolvimento
3.3. Debates metodológicos contemporâneos na Psicologia do Desenvolvimento

6.2.1.5. Syllabus:
1. Epistemological and historical conceptualization of developmental psychology
1.1. Concept, contexts and factors of development
1.2. A historical approach to the study of development
2. Theoretical models and perspectives on development
2.1. Maturacional models
2.2. Psychodynamic models
2.3. Construtivist models
2.4. Contextual models
3. Developmental psychology methods
3.1. Research methods in the study of development
3.2. Developmental assessment instruments
3.3. Contemporary methodological debates in developmental psychology

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular é fundamentalmente teórica, procurando desenvolver competência no domínio da
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conceptualização do fenómeno do desenvolvimento e dos grandes referenciais teóricos que têm permitido
entendê-lo, preparando o estudo de teorias mais específicas na unidade curricular de Psicologia do
Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, e outras subsequentes. Por isso, os conteúdos centram-se em
questões conceptuais e históricas, nas grandes abordagens teóricas ao desenvolvimento psicológico, e nos
métodos de investigação e avaliação do desenvolvimento. Todos estes aspectos são abordados de forma
intergrada (e.g., as grandes abordagens são situadas no seu contexto histórico, os factores de desenvolvimento no
seio das grandes abordagens, e os aspectos metodológicos vistos como assunto de debate entre essas
abordagens).

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curricular unit is fundamentally theoretical, and intends to develop skills for the conceptualization of the
phenomenon of development and of the major theoretical frameworks that have sought to understand it. It thereby
prepares the study of more specific theories, in the curricular unit of Child and Adolescent Developmental
Psychology and in subsequent units. Therefore, contents are centered on conceptual and historical issues, on the
major theoretical approaches to psychological development, and on developmental research and assessment
methods. All of these aspects are approached in an integrated fashion (e.g., the major approaches are situated in
their historical context, development factors in the context of major approaches, and methodological aspects seen
as an issue of debate among these major approaches).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas expositivas com discussão
Realização pelos alunos de trabalhos práticos de grupo com análise e discussão de textos teóricos, a serem
apresentados e discutidos nas aulas práticas, e objeto de relatório final
Realização de trabalhos individuais escritos, de reflexão teórica
Utilização da plataforma Moodle para apoio

Avaliação
1. Trabalho de grupo – 25%
2. Trabalho individual – 10%
3. Assiduidade – 5%
4. Participação em investigação (caso exista) – 2,5%
5. Exame – 57,5% (ou 60%, se não existir o elemento de participação em investigação)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures with discussion
Critical presentation of theoretical texts by groups of students, to be presented and discussed in practical classes
and in written reports
Individual theoretical reflection papers
Moodle platform

Evaluation
1. Group work (presentation+report) - 25%
2. Individual paper – 10%
3. Attendance – 5%
4. Participation in research (if any) – 2.5%
5. Examination – 57.5% (or 60%, if there is no element of participation in research)

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

As aulas teóricas expositivas com discussão têm um papel muito importante, dado o carácter predominantemente
teórico da unidade curricular. O mesmo se pode dizer dos trabalhos práticos de grupo, que procuram sobretudo
suscitar o confronto entre as perspectivas das diferentes abordagens, sem descurar as suas implicações
educacionais, sociais, políticas e éticas, mas sem o carácter mais prático/laboratorial dos realizados noutras
unidades curriculares. Esses trabalhos, porém, envolvem a análise de comportamentos específicos à luz de
referenciais teóricos, contribuindo para o desenvolvimento das competências correspondentes, ainda que em
contextos não imediatos (descrições, vídeos). A realização de trabalhos práticos de grupo sobre as metodologias
de investigação e de avaliação do desenvolvimento corresponde aos objetivos assinalados a esse respeito. A
discussão e os trabalhos práticos individuais procuram promover a reflexão e a capacidade de crítica, sendo que
ambos os tipos de trabalhos procuram ajudar a desenvolver competências de análise da literatura científica sobre
o desenvolvimento psicológico.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical lectures with discussion have a very important role, given the predominantly theoretical character of the
curricular unit. The same can be said of group papers, that seek to induce the confrontation of different
perspectives on development, without ignoring their educational, social, political and ethic implications, but without
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the more practical/laboratory aspect seen in other curricular unit. These papers, however, still involve the analysis
of specific behaviors in the light of theoretical referents, thereby contributing to the development of the
corresponding skills, though not in an immediate context (i.e., employing descriptions, videos). Group papers on
developmental research and assessment methodologies correspond to objetives mentioned above in that respect.
Class discussion and individual papers seek to promote reflection and critical capacity, and also to help develop
skills for the analysis of scientific literature on psychological development.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Baltes, P. (1987). Theoretical propositions of life-span developmental psychology: On the dynamics between
growth and decline. Developmental Psychology, 23, 611-626.
Flavell, J. H. (1975). A psicologia do desenvolvimento de Jean Piaget. São Paulo: Pioneira. (Obra original publicada
em 1965)
Goswami, U. (Ed.) (2002). Blackwell handbook of childhood cognitive development. Oxford: Blackwell.
Lourenço, O. (2005). Psicologia do desenvolvimento cognitivo: Teoria, dados e implicações. Coimbra: Almedina.
Papalia, D.E., Olds, S., & Feldman, R.D. (2001). O mundo da criança. Lisboa: McGraw-Hill.
Piaget, J. (1977). A teoria de Piaget. In P. Mussen (Ed.), Manual de psicologia da criança (vol. 4; pp. 31-117). São
Paulo: Pedagógica.
Schaffer, H. R. (2004). Introducing child psychology. Oxford: Blackwell.
Smith, P., & Harter, C. (Eds.) (2002). Blackwell handbook of childhood social development. Oxford: Blackwell.
Vygotsky, L. (1979). Pensamento e linguagem. Lisboa: Edições Antídoto.

Mapa IX - Neuropsicologia - 2º Ano, 1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Neuropsicologia - 2º Ano, 1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Barahona Fernandes Simões da Fonseca 6h/semana

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Luísa Canessa Caruana Cruz Filipe 2h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Luísa Canessa Caruana Cruz Filipe 2h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Na fase de formação do 1ºCiclo, a Neuropsicologia visa a preparação teórica dos estudantes favorecendo a
aquisição dos conhecimentos fundamentais acerca da estrutura e do funcionamento do Sistema Nervoso dando
ênfase aos correlatos Neuropsicológicos mais significativos; os estudantes deverão adquirir conhecimentos
acerca da Neuropsicologia das principais funções psicológicas como a percepção, a aprendizagem e memória,
vigília/sono, atenção, emoção, motivação. Em cada tema, a avaliação neuropsicológica das funções será
mencionada. Sensibilizar para as aplicações no diagnóstico e reabilitação na clínica neurológica e psicopatológica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Theoretical preparation of future psychologists, aiming the acquisition of knowledge about the structure and
functions of Nervous System preparatory for other domains of Neuroscience.
- Developing an epistemic reflection and reasoning about the questions raised by the integration of different levels
of observation – physiological and psychological.
- Acquisition of knowledge about most important neuropsychological correlates of
principal Psychology functions such as planning and command of voluntary action, regulation of internal body and
motivation, regulation of activation levels and circadian rhythms, attention, emotion, perception (visual, audition
and somatic systems), learning, memory and language.
- Integrated in the previous objective, acquisition of knowledge at a preclinical level about neuropsychological
diseases, syndromes and symptoms. Applications of Neuropsychology to diagnosis and rehabilitation and
remediation are mentioned.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
FUNDAMENTOS: Paradigmas, métodos de estudo e campos de aplicação da Neuropsicologia Estrutura função do
Sistema Nervoso
O neurónio – estudo celular e molecular. Neurotransmissão. Plasticidade sináptica - Mecanismos neuronais
sinápticos e moleculares relacionados com a formação de memórias. Estrutura das áreas do Córtex Cerebral.
Organização hierárquica e função. Neuropsicologia da Memória
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NEUROPSICOLOGIA DOS SISTEMAS FUNCIONAIS
1 Sistema de comando e de regulação dos movimentos voluntários. 2. Sistema Nervoso Autónomo. 3. Sistema
somatosensorial com ênfase no estudo da neuropsicologia da dor. 4. Sistema auditivo. 5. Sistema visual.

NEUROPSICOLOGIA DAS FUNÇÕES PSÍQUICAS
1 Regulação da vigília/sono 2 Neuropsicologia da atenção 3 Neuropsicologia da Emoção 4 Neuropsicologia da
Motivação 5 Neuropsicologia da Linguagem 6 Córtex Prefrontal e regulação superior da conduta

APLICAÇÕES TERAPEUTICAS DA NEUROPSICOLOGIA
Técnicas de remediação e de reabilitação cognitiva.

6.2.1.5. Syllabus:
- Introduction: Paradigms, methods and applications of Neuropsychology.
- Nervous System structure and function: the neuron – cellular and molecular study. Neurotransmisson. Synaptic
plasticity – neuronal synaptic and molecular mechanisms of memory formation. Structures and hierarchical
organization of Central Nervous System.
Neuropsychology of Memory
- Neuropsychology of functional systems
1 Neuronal systems for the regulation of voluntary action. 2 Autonomic Nervous System 3 Somatosensory system 4
Auditory system 5 Visual system
- Neuropsychology of psychic functions
1 Wakfulness/sleep regulation and activity states of the brain.
2 Neuropsychology of attention
3 Neuropsychology of Emotion
4 Neuropsychology of Motivation
5 Neuropsychology of language
6 Prefrontal and regulation of behavior
- Applications of Neuropsychology in rehabilitation and cognitive remediation.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos articulam e desenvolvem o objectivo principal da Unidade Curricular da
Neuropsicologia que é uma formação teórica, preparatória para outras áreas de integração das Neurociências.
Assim as bases neurofisiológicas do comportamento são extensamente expostas primeiro no estudo dos
fundamentos, tendo o cuidado de relacionar esses conteúdos com o estudo das funções psicológicas, por
exemplo a memória. Outro exemplo, quando se aborda de um ponto de vista descritivo a Neurotransmissão,
mencionam-se síndromes Neuropsicológicos em que defeitos específicos nesta função estejam estabelecidos.
Esta perspectiva integradora encontra-se nos conteudos seguintes em que em cada ponto em que a fisiologia dos
sistemas funcionais é descrita e estudada, são mencionados os principais síndromes Neuropsicológicos.
Espera-se que deste modo os estudantes adquiram uma preparação teórica sobre a fisiologia dos sistemas
neuronais e sejam capazes de integrar com as funções psíquicas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curricula of contents develops the main objective of Neuropsychology UC which is theoretical formation
preparatory for other domains of neuroscience in which physiological, structural and functional data are integrated
with psychological functions. With this main purpose, it is first presented the neurophysiological basis of
behaviour. Even in this initial study of neurophysiology, the physiological knowledge is related with the study of
psychological functions. For example, the study of the models of neuronal plasticity and neuropsychology of
memory are related with the study of neurotransmission and structural organization of Nervous System. The
neuropsychological syndromes and symptoms where diseases of neurotransmission are known are also related to
neurotransmission.
The contents of the curricula of NEuropsychology are the main themes of Psychology which are related to
physiological, functional, neuroanatomical knowledge; and clinical neuropsychological syndromes and symptoms

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O elevado número de alunos e a posição da Unidade Curricular na formação teórica inicial do 1º Ciclo determina a
opção pelos métodos de ensino em aulas teóricas comuns a todo o curso e aulas teórica – práticas com um
número menor de alunos
Nas aulas teóricas o método é expositivo, com recurso a meios áudio-visuais que incluem apresentações em
powerpoint que pontuam e sintetizam a comunicação oral, esquemas e diagramas, vídeos exemplificativos. A
participação dos estudantes é permanentemente estimulada – de um modo informal durante as aulas sendo
interpelados e estimulados a participarem esclarecendo dúvidas. Este contacto com os estudantes prolonga-se
fora dos horários das aulas. Nas aulas teórico – práticas a participação activa dos estudantes é organizada em
trabalhos de grupo com exposição de artigos de autor sobre os conteúdos da aula teórica. O elearnning começou a
ser usado como complemento ao ensino presencial. A avaliação consiste num exame oral individual sobre os
conteúdos

ACEF/1112/17957 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=947b...

91 de 393 27-04-2012 14:03



6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The high number of students, the position in the 1st cycle leads to an option of theoretical classes directed to all
students and theoretical- practical classes with smaller groups of students
In theoretical classes contents are exposed by the teacher encouraging the student’s interaction. The verbal
communication is complemented by visual means, which include powerpoint presentations, synthesizing
information; allow the presentation schemes, diagrams, maps which emphasize relations between contents; allow a
synthesis of diverse references which sometimes are dispersed by more than one text.
Student´s participation is stimulated – in an informal way in theoretical classes, and in oriented by proposed
questions. In theoretical-practical classes active learning is promoted by a reflection about the questions proposed.
This work is elaborated by students divided in groups of three individuals depending on the number of students
attending to the course. Oral and written skills are promo

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

Usam-se métodos de ensino diversos que favorecem a aquisição e entendimento de conhecimentos teóricos
amplos e complexos. A preparação dos alunos é desigual e de acordo com as características dos grupos de
estudantes, por vezes é necessário rever temas muito básicos sobre as funções do Sistema Nervoso que poderiam
estar adquiridos no ensino pre-Universitário.
Tendo em atenção a complexidade dos conteúdos e a preparação desigual dos estudantes:
- Nas aulas teóricas, dirigidas a um grande número de alunos, o método é expositivo, combinando a comunicação
oral, com a escrita (apresentações power point com resumos e conteúdos fundamentais da exposição oral) e ainda
com apresentações de imagens visuais (como esquemas, diagramas e modelos virtuais sobre a estrutura e função
do Sistema Nervoso, vídeos ilustrativos quer de aspectos fundamentais da fisiologia, quer de casos clínicos e
avaliação de síndromes Neuropsicológicos. Os estudantes são encorajados a participarem e frequentemente a
interação dos docentes com os alunos prolonga-se para além das aulas. As indicações bibliográficas são de
imediato apresentadas, se possível ficam disponíveis online no elearning. Além das referências dos manuais
indicados, são incluídas referências mais avançadas, normalmente textos de autor de consulta facultativa. O
manual de Bear e col. citado na bibliografia é sugerido como texto de base, completado pelo manual de Kandel e
col. Outras referências indicadas são mais avançadas e de consulta facultativa.
- Nas aulas teorico-praticas com um número menor de alunos a participação ativa dos estudantes no processo de
aprendizagem é organizada de um modo sistemático através da preparação de trabalhos por grupos de alunos que
são obrigatórios e envolvem uma exposição oral perante o grupo e redação de um texto. Nestas aulas também são
explorados os modelos virtuais sobre a fisiologia e funções do Sistema Nervoso, observados vídeos ilustrativos de
abordagens mais clínicas à Neuropsicologia.
A interação entre os estudantes e docentes quase sempre prolonga-se para além do período das aulas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Diverse teaching methods are used with the aim of facilitating the acquisition and understanding of ample
theoretical knowledge: Students preparation is heterogynous and sometimes basic knowledge about biological and
Nervous System functions have to be reviewed.
In theoretical classes expositive methods combine oral and visual presentations. Oral teacher presentation of
contents is complemented by presentation of powerpoint slides with bullets, diagrams, virtual models of nervous
system and also indication of internet sites where information can be found. Virtual animations and videos of
choosen clinical and neurosychologial evaluation methods are presented. Students are encouraged to participate
and collaborate actively in classes, theoretical and pratical-theorethical. The combination of diverse modes of
presentation facilitates understanding, memory and motivation of students.
In pratical classes the active learning and acquisition of oral and written communication skils are promoted by the
elaboration of a presentation by a group of students answering reflection questions proposed in theoretical classes
and presenting and reading and presenting author papers that complement the main references.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bear M. F., Connors B. W., Paradiso M. A. (2008): Neurociência : Desvendando o Sistema Nervoso, Trad. S. Paulo:
Artmed Ed.
Brodal, P. (2010): The Central Nervous System. 4th Ed. NY: OU Press.
Gazzaniga, M. S., Ivry, R. B., Mangun, G. (2008): Cognitive Neuroscience. The biology of mind 3 th Ed.
NY:WWNorton.
Heilman, K. M., Valenstein, E. (2012). Clinical Neuropsychology 5 thEd. NY: OU Press.
Kandel, E.R., Schwartz, J.H., Jessell, T. M.(2000): Principles of Neural Science and Behaviour 4 th .Ed. McGraw Hill.
Lezak, M. D., Howieson, D. B., Bigler, E. D., Tranel, D. (2012). Neuropsychological Assessment 5th Ed. : NY: OUP
Press.
Lundi-Ekman, Lauri (2000): Neurociência fundamentos para a reabilitação. Guanabara: Rio de Janeiro.
Sénior C, Russell T, Gazzaniga MS (2006): Methods in Mind. Massachusetts: MIT Press.
Shallice, T., Cooper, R. P. (2011): The Organization of Mind. NY: OU Press.
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Mapa IX - Psicologia do Desenvolvimento da Criança e Adolescente 2º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia do Desenvolvimento da Criança e Adolescente 2º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sara Bahia dos Santos Nogueira - 5 h/semana; 5 h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Manuel Monteiro da Silva Moreira - 5 h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
João Manuel Monteiro da Silva Moreira - 5 h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Proporcionar conhecimentos sobre as principais mudanças em termos do desenvolvimento biológico, cognitivo,
emocional e social ao longo da infância e da adolescência
Proporcionar uma experiência directa, porém reflectida e teoricamente fundamentada, de contacto e trabalho
psicológico com crianças e adolescentes
Desenvolver uma atitude científica e crítica face à observação, descrição, análise e explicação do desenvolvimento
da criança e do adolescente
Reflectir sobre as implicações práticas, educacionais, sociais, políticas e éticas das teorias e conceitos
desenvolvimentistas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Knowledge on the major changes in terms of biological, cognitive, emotional and social development throughout
childhood and adolescence
Provide theoretically grounded and reflected direct experience of contact and psychological work with children and
adolescents.
Develop a scientific and critical attitude towards the observation, description, analysis and explanation of the
development of children and adolescents
Reflect on the practical educational, social, political and ethical implications of developmental theories and
concepts

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Desenvolvimento da criança e do adolescente: Considerações gerais
2. Desenvolvimento físico da criança e do adolescente
a. Desenvolvimento das competências motoras na infância
b. Mudanças físicas na puberdade
3. Desenvolvimento cognitivo
a. Construção da capacidade de representação
b. Desenvolvimento das estruturas operatórias concretas
c. Desenvolvimento das estruturas operatórias formais
4. Desenvolvimento sócio-cognitivo
5. Desenvolvimento moral e construção do juízo moral
6. Desenvolvimento social e emocional
a. Génese, construção e estatutos da identidade

6.2.1.5. Syllabus:
1. Child and adolescent development: General considerations
2. Children and adolescents physical development
a. Motor skills development in children
b. Physical changes in puberty
3. Cognitive development
a. Construction of representational capacity
b. Development of concrete operational structures
c. Development of formal operational structures
4. Social-cognitive development
5. Moral development and construction of moral judgment
6. Social and emotional development
a. Genesis, construction and statutes of the identity

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos e os recursos constituem meios estratégicos facilitadores do desenvolvimento de
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competências de descrição e interpretação das mudanças desenvolvimentistas ao longo da infância e da
adolescência. Permitirão aos alunos adquirir capacidades de análise das mudanças desenvolvimentistas à luz de
referenciais teóricos, por exemplo na aplicação e análise de provas de desenvolvimento cognitivo, sócio-cognitivo
e sócio-moral, utilizando o método clínico Piagetiano, as quais se enquadram claramente nos objetivos propostos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus and the resources are strategic means in facilitating the development of competencies to describe and
interpret developmental changes throughout childhood and adolescence. They will allow students to acquire
capacities to analyse developmental changes in the light of theoretical frameworks, for instance in the
administration and analysis of cognitive, socio-cognitive and socio-moral developmental tasks, employing the
Piagetian clinical method, all of which fit into the proposed objectives.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas expositivas com discussão
Realização pelos alunos de trabalhos práticos de grupo com aplicação de provas de desenvolvimento, a serem
apresentados e discutidos nas aulas práticas, e objeto de relatório final
Realização de trabalhos individuais escritos, de reflexão teórica
Participação numa investigação sobre os conceitos lecionados
Utilização da plataforma Moodle para apoio

Avaliação
1. Trabalho de grupo (entrega do relatório escrito até duas semanas após a apresentação na aula prática) – 25%
2. Trabalho individual (entrega até 2 de Junho) – 10%
3. Assiduidade – 5%
4. Participação em investigação – 2,5%
5. Exame – 57,5% (ou 60%, se não existir o elemento de participação em investigação)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures with discussion
Application by students of developmental tasks as group projects, to be presented and discussed in practical
classes and in written reports
Individual theoretical reflection papers
Participation in research related to the concept lectured
Use of moodle platform

Evaluation
1. Group work (presentation+report) - 25%
2. Individual paper – 10%
3. Attendance – 5%
4. Participation in research (if any) – 2.5%
5. Examination – 57.5% (or 60%, if there is no element of participation in research)

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

Nas diferentes temáticas são analisados os conceitos face às abordagens teóricas, privilegiando-se a discussão e
o juízo critico. As aulas teóricas expositivas com discussão, procuram sistematizar os conhecimentos sobre as
principais mudanças em termos do desenvolvimento biológico, cognitivo, emocional e social ao longo da infância e
da adolescência. A realização pelos alunos de trabalhos práticos de grupo com aplicação de provas de
desenvolvimento, a serem apresentados e discutidos nas aulas práticas, possibilita (a) uma experiência direta,
porém refletida e teoricamente fundamentada, de contacto e trabalho psicológico com crianças e adolescentes; (b)
desenvolver uma atitude científica e crítica face à observação, descrição, análise e explicação do desenvolvimento
da criança e do adolescente e, ainda, (c) refletir sobre as implicações práticas, educacionais, sociais, políticas e
éticas das teorias e conceitos desenvolvimentistas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Different concepts and theoretical approaches are analysed, and discussion and critical judgment are promoted.
Theoretical sessions are intended to systematically structure knowledge of the major changes in terms of
biological, cognitive, emotional and social development throughout childhood and adolescence. The practical
group work, involving the administration of developmental tasks to be presented and discussed in practical
classes, enables (a) theoretically grounded and reflected direct experience with children and adolescents; (b) the
development of a scientific critical attitude in the observation, description, analysis and explanation of the
development of children and adolescents and, additionally, (c) the consideration of the practical educational,
social, political and ethical implications of developmental theories and concepts.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
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Damon, W., & Lerner, R. M. (Eds.). (2006). Handbook of child psychology (6th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley &
Sons.
Erikson, E. (1980). Identity and the life cycle. New York: Norton & Company.
Flavell, J. H., Miller, P.H., & Miller, S.A. (2002). Cognitive development (4th ed.). NJ : Prentice-Hall.
Kohlberg. L. (1984). Essays in moral development. Vol.2. San Francisco: Harper & Row.
Lourenço, O. (2002). Psicologia do desenvolvimento moral: Teoria, dados e implicações (3ª ed.). Coimbra:
Almedina.
Lourenço, O. (2005). Psicologia de desenvolvimento cognitivo: Teoria, dados e implicações (2ª edição). Coimbra:
Almedina.
Newman, B. M. & Newman, P.R. (2006). Development through life: A psychosocial approach (9th ed). Pacific Grove,
CA.: Brooks/Cole.
Piaget, J. (1926). A representação do mundo na criança. Rio de Janeiro: Record Cultural.
Vygotsky, L. (1934, 2007). Pensamento e Linguagem. Lisboa: Relógio d’ Água.

Mapa IX - Psicologia Social - 2º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia Social - 2º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Augusto de Carvalho Boto Ferreira;8 h/semana / 8 h/week

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):
Objectivo Geral
Promover junto dos estudantes a aquisição de conhecimentos aprofundados sobre as principais abordagens
científicas dos temas centrais e mais relevantes em Psicologia Social.

Objectivos Específicos:
1. Demonstrar uma capacidade de análise e raciocínio psicológico fundamentado cientificamente dos processos
socio-cognitivos envolvidos na percepção social, categorização social, no desenvolvimento e uso de crenças
socias, nas relações intergrupos, na formação e mudança de atitudes e sua relação com o comportamento, e no
julgamento e decisão em condições de incerteza.
2. Desenvolver uma visão crítica e actualizada sobre a investigação empírica que dá suporte às principais
abordagens conceptuais nestas áreas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General goal
To promote the acquisition of substantive knowledge about the most important scientific conceptual frameworks in
the central thematics of Social Psychology.

Specific goals
1. Demonstrate deep understanding and scientifically sustained reasoning of the socio-cognitive processes
involved in social perception, social categorization, development and use of social beliefs, intergroup relations,
formation and change of attitudes and consistency with behavioe, and in judgment and decision making under
uncertainty.
2. Develope a critical vision and be able to assess and discuss the quality of empirical research supporting the
most important conceptual frameworks in previously proposed central thematics.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A Percepção Social e Cognição Social
1.1 New Look in Perception e a Percepção Social
1.2. Psicologia Social Cognição Social
2. Atitudes
2.1 Desenvolvimento histórico e importância social
2.2 Abordagem tripartida: Características e evolução do seu papel no estudo das Atitudes.
2.3 A consistência atitude-comportamento
2.4. Persuasão e mudança de atitude
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3. Os Estereótipos Sociais
3.1 Perspectivas tradicionais.
3.2 Os Estereótipos e as Correlações Ilusórias.
3.3 O Estereótipo como Estrutura de Conhecimentos.
3.4 As funções no Processamento da informação Social.
4. Julgamento e tomada de decisão em condições de incerteza
4.1 Modelos normativos, modelos de racionalidade limitada e as heurísticas.
4.2 Perspectiva dualista do julgamento na incerteza.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Social perception
1.1 New Look in perception and social perception
1.2 Social perception and Social cognition
2. Attitudes
2.1 Historical developments and social importance
2.2 Tripartid framework: Caractheristics and the evolution of its role in the study of attitudes.
2.3 Attitude-behavior consistency
2.4 Persuasion and change in attitudes
3. Social stereotypes
3.1 Traditional perspectives
3.2 Stereotypes and illusory correlations
3.3 Stereotypes as knowledge structures
3.4 Role in social information processing
4. Judgement and decision making under uncertainty
4.1 Normative models, bounded rationality models and heuristics
4.2 Dual perpective in judgement under uncertainty

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos considerados decorrem dos objectivos específicos acima enunciados, ou seja, da
centralidade conceptual e histórica de alguns desses conteúdos e da actualidade e relevância para a investigação
actual, de outros. Assim, tem-se, por um lado, conteúdos que foram determinantes na consolidação dos diferentes
temas que se abordam e que remetem para importantes abordagens conceptuais ou modelos teóricos
desenvolvidos, como sejam a abordagem tripartida das atitudes, o modelo MODE, ou a abordagem cognitiva no
estudo dos estereótipos; e por outro, incluem-se conteúdos que representam o estado da arte nos diferentes
temas abordados, como as perspectivas dualistas na mudança de atitudes ou a abordagem dualista do julgamento
na incerteza.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course main topics follow from the aforementioned specific goals and from their conceptual and historical
relevance to the research nowadays. These topics include important theoretical contributions for the consolidation
of the different thematics in the program, such as the tripartid framework on attitudes, MODE model, the cognitive
approach to stereotypes. On the other hand main topics also include themes concerning the the current research
state of the art such as dual process approaches on attitude change and to judgment under uncertainty.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para a concretização dos objectivos de aprendizagem, a UC é organizada em função da discussão de artigos
referentes aos temas cruciais que se sugerem no programa e que permitam a aquisição de um mapa conceptual
sobre os diferentes dominios.
Nas aulas teóricas, o docente apresenta uma visão geral dos temas do programa e faz o enquadramento das aulas
práticas.
Em cada aula prática é apresentado por um grupo de alunos um artigo científico acerca das áreas temáticas
abordadas.
A outra componente de avaliação inclui um exame com formato de teste americano
sobre todos os conteúdos programáticos.
Avaliação - Trabalhos de grupo: apresentação e discussão de artigo e realização de uma ficha de leitura sobre o
mesmo (50% da avaliação);
Exame individual: Resposta a teste de escolha multipla sobre todos os pontos do programa (50%).
É necessário obter aproveitamento nas duas componentes, ou seja, a nota mínima de cada componente
(apresentação e exame) é de 10 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
To achieve the aforementioned goals the course is structured in terms of the discussion of scientific articles related
to the central thematics included in the program capable of developing a conceptual map on those different central
thematics
The course will be divided in two parts. In the first part the instructor’s lectures present a global view of the main
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topics and give an outline of the topics to be presented on the second part. In the second part, a group of students
present a scientific article concerning the main topics of the course. The other component of the evaluation is an
american test format contempling all the program contents
Evaluation:Group assignments: presentation and discussion of a research article including a written small report
about it(50%) Individual assignments: multiple-choice test format including all program contents(50%)
It is a criteria to get approval on both evaluation components, that is, the lowest grade in each component must
reach 10 (in 20)

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

As presentes metodologia e avaliação facultam a possibilidade de tomar simultaneamente em consideração
elementos relativos ao objectivo geral e aos objectivos específicos da disciplina.
O objectivo geral de promover junto dos estudantes a aquisição dos conhecimentos substantivos mais relevantes
sobre as principais abordagens científicas dos temas centrais em Psicologia Social é avaliado genericamente
através dos objectivos específicos em que se decompõe e também, mais directamente, na apresentação e
discussão aprofundada de um artigo científico e respectiva ficha de leitura, em particular pela avaliação da
qualidade da revisão de literatura constante nesta apresentação que, para além de permitir avaliar a capacidade
dos estudantes de fazer uma análise critica de abordagens teóricas, configura uma boa aproximação do grau de
sofisticação e aprofundamento com que discutem a qualidade da investigação cientifica.
1- O objectivo específico de desenvolver uma compreensão profunda dos processos psicológicos envolvidos nas
temáticas centrais do programa (que pressupõe a adopção de uma atitude crítica relativamente à investigação), é
avaliado pela qualidade do desempenho na apresentação em grupo, na elaboração da ficha de leitura e também
através de algumas questões propostas no exame de formato tipo americano que remetem fundamentalmente para
a compreensão de processos socio-cognitivos envolvidos.
2- O objectivo específico de ser capaz de desenvolver uma visão crítica e actualizada sobre a investigação empírica
que dá suporte às principais abordagens conceptuais nestas áreas, avaliando a qualidade da investigação empírica
que dá suporte às diferentes teorias e modelos e discutir as suas limitações, é avaliado pela qualidade do
desempenho na elaboração e exposição crítica da apresentação do artigo científico.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presented course organization and evaluation allows for the simultaneous assessment of the general and
specific goals.
The general goal of promoting the acquisition of substantive knowledge about most central scientific approaches
to the central thematics in Social Psychology is evaluated via the specific goals stemming from it and, more
directly, considering students’ performance on the presentation and discussion of the research article and small
report about it, namely, the quality of of the literature review presented. This introduction provides a good estimate
of the level of critical analysis of theoretical approaches developed by the students and of the level of
sophistication in discussing the quality of scientific research.
1. The specific goal concerning the development of a deep understanding of the psychological processes involved
in the central thematics in the program (which presupposes the adoption of a critical stand towards research), is
assessed via the group assignment and also by specific questions include in the american test format focused on
the understanding of critical issues of social cognitive processes.
2. The specific goal of assessing critically the quality of empirical research supporting the main scientific
approaches in these thematics and of discussing their limitations, is evaluated by the quality of the presentations
of the scientific articles.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bohner, G., & Schwarz, N. (2001). Attitudes, persuasion, and behaviour. In A. Tesser & N. Schwarz (Eds.), Blackwell
handbook of social psychology: Intraindividual processes (Vol. 1, pp. 425-435). Oxford, UK: Blackwell.
Erdelyi, M.H. (1974). A New Look at the New Look: Perceptual Defense and Vigilance. Psychological Review, 81,
1-25.
Fazio, R.H., & Olson, M.A. (2003). Attitudes: Foundations, functions, and consequences. In M.A. Hogg & J.Cooper
(Eds.), The Handbook of Social Psychology (pp.136-160). London: Sage
Macrae, C.N., & Bodenhausen, G.V. (2000). Social Cognition: Thinking categorically about others. Annual Review of
Psychology, 51, 93-120.
Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science , 185, 1124-1131.

Mapa IX - Motivação e Emoção: Bases Etológicas, Psicológicas e Sociais, 3º Ano, 1º Semestre;

6.2.1.1. Unidade curricular:
Motivação e Emoção: Bases Etológicas, Psicológicas e Sociais, 3º Ano, 1º Semestre;

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rodrigo de Sá-Saraiva (3.5h/semana; 3.5h/week)
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Filipa Castanheira (4.5h/semana)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Filipa Castanheira (4.5h/week)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Transmitir a complexidade da motivação do comportamento humano e os vários planos de determinação de cada
motivação ou emoção;
- Fazer compreender que há pelo menos três planos diferentes de determinação do comportamento humano: o
biológico, o social e o psicológico;
- Transmitir a importância de tentar distinguir entre as explicações a posteriori que damos do nosso
comportamento e os seus determinantes reais;
- Propor uma síntese de várias matérias abordadas nos primeiros 3 anos do mestrado integrado de forma a tornar
clara a sua pertinência para a actividade pessoal e profissional de um psicólogo.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Transmit the complexity of human behavior motivation and the of the various levels of motivation or determination
of each motivation or emotion;
- To understand that there are at least three different plans for the determination of human behavior: the biological,
the social and the psychological;
- To convey the importance of trying to distinguish between the a posteriori explanations we give to our behavior
and its real determinants;
- To propose a synthesis of several topics covered in the first three years of the Masters, in order to make clear
their relevance to personal and professional activities of a psychologist.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Diferentes perspectivas da motivação e emoção
Histórico e principais resultados dessa perspectiva
Epistemologias subjacentes às diferentes perspectivas: positivismo, cientismo, humanismo.
Motivação e Emoção como partes do ciclo funcional
Motivações e Emoções sociais: dados da etologia, da sociobiologia, da psicologia evolutiva, da antropologia
cultural. Amizade, Sexo, Dominância/Submissão, Cooperação e competição.
Que conclusão: dois níveis de selecção, individual e de grupo, cultura, comportamento individual e representações
mentais.
Motivações e Emoções do Eu. O eu como polo sujeito e como polo objecto. Dados e conclusões.

6.2.1.5. Syllabus:
Historically different approaches to motivation and emotion, and their main results.
Undertlying epistemology of those approaches and their limits. Positivism, scientism and humanism
Motivation and emotion as part of the function cycle. The case of cognition
Social Motivation and emotion: ethological, sociobiological, evolutive psychological and cultural antrhopological
levels and results. Friendship, Sex, Domination, Power, Alliances, Cooperation. Evolutionary and causal
explanations of these domains.
Conclusion: two levels of selection, individual and grupal; culture, behaviour and mental representations
Motivation and Emotion and the Self: The I and Me as subject and object: Function cycles and motivation. Current
data and conclusions.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A temática da Motivação e Emoção pode ser dada de muitas perspectivas teóricas diferentes dado que não se trata
de um domínio unificado teórica ou metodologicamente. Faz-se, nesta proposta, um historial das perspectivas e
procura-se uma integração com base na perspectiva evolutiva.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Motivation and Emotion are not a theoretically or methodologically unified field of studies; indeed, it is largely
a-theoretical. In this proposal, we aim to present the field in an integrated way on the bases of evolutionary theory.
Several other data are examined in that light.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas e trabalhos práticos.
A matéria teórica é avaliada por um exame escrito.
Os trabalhos práticos consistem num trabalho empírico de grupo (4 elementos) que é entregue sob forma de
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artigo.
A nota final é dada pela média entre a nota do exame e a do trabalho.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and practicals.
Evaluation of topics through a written exam; Practical courses imply empirical work on one of the theoretical
topics. Evaluation is through a written report. The overall score is the mean of both components.

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

Nas aulas teóricas procura-se implicar os alunos na busca de significado (motivação) e no significado que
atribuímos ao que nos cerca (emoção). Dessa maneira pretende-se que os alunos consigam apropriar-se da
matéria na primeira pessoa e não como um objecto de conhecimento que não lhes diz respeito.
Nas aulas práticas procura-se que aprendam a trabalhar empirica e teoricamente um tema das aulas teóricas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In lectures students are asked to make an effort to relate the themes with their personal experience of everyday life
so as to understand what motivation and emotion are about. We strive to make the students have a first person
experience of the concepts and theories they are studying, rather than to treat knowledge as something that is
external to them.
In practical classes they have the hands-on experience of one of the themes dealt with in the theoretical classes.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Buss, D.M. (ed.) 2005 ; The Handbook of Evolutionary Psychology. John Wiley & Sons, Hoboken.
Damásio, A. (1994):O Livro da Consciência: a construção do cérebro consciente. Cículo de Leitores, Lisboa.
Edwards, D.C., (1998): Motivation and Emotion: evolutionary, physiological, cognitive and social influences. Sage,
USA
Eibl-Eibesfeldt, I. (1989): Human Ethology. Aldine de Gruyter, Nova Iorque.
Friedlung, A. J. (1994): Human facial expression: an evolutionary view. Academic Press. Tradução castelhana em
Desclée de Brouwer, Bilbao, 1999.
Hewstone, M. e M.B. Brewer, coords., (2003). Emotion and Motivation (perspectives on Social Psychology).
Blackwell.
Reeve, J. (2005): Understanding Motivation and Emotion, Fifth Edition. John Wiley & Sons, Oboken.
Strongman, K.T.,(1996): The Psychology of Emotion — 4th edition, John Wiley & Sons. Tradução portuguesa da
Climepsi.
Turner, J (2000) On the origin of human emotions. Stanford University Press, Stanford.

Mapa IX - Psicometria, 3º Ano, 1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicometria, 3º Ano, 1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria João Rosado de Sousa Afonso: 4h/semana; 4h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria João Varandas dos Santos: 8h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria João Varandas dos Santos: 8h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Geral: Desenvolvimento de competências e atitudes de rigor metodológico, humanismo científico e deontologia na
medição e avaliação psicológica.
Específicos:
1. Aquisição de conhecimentos sobre a construção e o estudo metrológico das medidas;
2. Aquisição de conhecimentos sobre a variedade das medidas de condutas cognitivas e conativas;
3. Aquisição de competências práticas e deontológicas para a medição e a avaliação psicológica;
4. Aquisição de competências de aplicação de metodologia de investigação (desenvolvimento de instrumentos para
a população portuguesa, cientificamente relevantes e tecnicamente adequados);
5. Aquisição de competências científicas, técnicas e deontológicas para o planeamento da observação /
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intervenção com o recurso a técnicas diferenciais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General: Development of methodological skills, scientific humanism and ethical and deontological attitudes in
psychological measurement and assessment.
Specific:
1. Achieving and constructing scientific knowledge in the field of psychological measurement: test construction
and psychometric study.
2. Achieving and constructing scientific knowledge about the variety of instruments for the measurement in the
cognitive and conative domains;
3. Achieving practical and deontological skills in psychological measurement and assessment;
4. Achieving technical skills for the use of research methodologies (development of psychological measurement
instruments suited for the Portuguese population, scientifically relevant and technically appropriate;
5. Developing scientific, technical and deontological skills for the use of psychological tests in behaviour
observation and in assessment for intervention purposes, in various psychological contexts.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. TEORIA PSICOMÉTRICA: TEORIA DA MEDIDA
- Medição em Psicologia: origens, contextos, propósitos e fundamentos
- Teoria da Medida: concepções de medida; etapas da medida; modelos de medida

2. TEORIA PSICOMÉTRICA: TEORIA DOS TESTES
- Técnicas de construção, tradução e adaptação de instrumentos psicométricos
- Técnicas de estudo metrológico e modelos de medida:
- a análise de itens
- a precisão das medidas
- a validação das medidas

3. PSICOMETRIA E ÉTICA DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
- Perspectiva técnica e perspectiva ética em avaliação psicológica
- Avaliação das condutas cognitivas
- Avaliação das condutas conativas

4. PRÁTICA PSICOMÉTRICA
- Observação
- Leitura de dados e interpretação de resultados de técnicas diferenciais.

6.2.1.5. Syllabus:
1. PSYCHOMETRIC THEORY: MEASUREMENT THEORY
- Measurement in Psychology: origins, contexts, purposes and foundations
- Measurement Theory: measurement concepts; measurement stages; measurement models

2. PSYCHOMETRIC THEORY: TEST THEORY
- Techniques for constructing, translating and adapting psychometric instruments
- Techniques for studying psychometric proprieties of tests and measurement models
- item analysis
- reliability
- validation

3. PSYCHOMETRICS AND THE ETHICS OF PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT
- Technical and ethical perspectives on psychological assessment
- The assessment of cognitive variables
- The assessment of conative variables

4.PRACTICAL USE OF PSYCHOMETRIC INSTRUMENTS
- Observation techniques
- Data analysis and score interpretation in the practical use of psychometric instruments.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A UC desenvolve conhecimentos e competências no domínio da Psicologia que se ocupa da medição psicológica:
construção, avaliação e utilização de testes psicológicos. Os seus conteúdos são dirigidos a tópicos fundamentais
da medição em Psicologia: fundamentos teóricos da medição - Teoria da Medida (fundamentos epistemológicos da
medição) e Teoria dos Testes (fundamentos técnicos da medição); aspectos éticos da medição psicológica;
aspectos práticos da medição psicológica. uma atenção especial é dada à articulação entre os aspectos teóricos e
práticos da medição em avaliação psicológica, em particular na realização do Trabalho Prático. Assim, os tópicos
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do programa têm em vista:
Ponto 1: sobretudo os objetivos específicos 1, 4 e 5.
Ponto 2: sobretudo os objetivos 1, 3, 4 e 5.
Ponto 3: sobretudo os objetivos 2, 3 e 5.
Ponto 4: sobretudo os objetivos 3, 4 e 5. (Inclui trabalhos práticos.)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The CU aims at developing the knowledge and skills in the domain of psychological testing and assessment. Its
contents are focused in the theoretical and methodological topics which constitute the scientific foundations of
psychological measurement - measurement theory and test theory -, in the development of basic technical skills for
the construction and use of psychological tests, and in the development of deontological attitudes thowards the
correct use of tests in basic research (study of the differences) and in applied research (in some professional
contexts, as the clinical, the educational and the organizational). Then, the topics of the programme meet:
Topic 1: mainly the specific goals 1, 4 and 5.
Topic 2: mainly the goals 1, 3 and 4.
Topic 3: mainly the goals 2, 3, 4 and 5.
Topic 4: mainly the goals 3, 4 and 5. (Includes the practical assignment.)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de caráter teórico/expositivo
Aulas teórico-práticas
Aulas práticas
Trabalho Prático (obrigatório) - ELEMENTO DE AVALIAÇÃO com ponderação .30)
Sessões de Tutoria (atendimentos semanais)
E-learning, com recurso à plataforma Moodle
Exame Escrito (perguntas de escolha múltipla com justificação e de desenvolvimento) - ELEMENTO DE
AVALIAÇÃO com ponderação .70)
(Assiduidade: ELEMENTO DE AVALIAÇÃO qualitativa.)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Dissertation lessons
Theoretical-practical lessons
Practical lessons
Practical assignment (compulsory) - ACHIEVEMENT EVALUATION ELEMENT (weight in the final mark: .30)
Tutorial sessions (weekly scheduled)
E-learning, using Moodle
Written Examination (multiple-choice items with short justification and essay question - ACHIEVEMENT
EVALUATION ELEMENT (weight in the final mark: .70)
(Attendance of the classes: qualitative EVALUATION)

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

Aulas de caráter teórico/expositivo, sem prejuízo das intervenções dos alunos: tendo em vista enquadrar,
equacionar e perspectivar a resolução de problemas colocados pela medição das diferenças individuais em
Psicologia (objectivos específicos 1 a 5);
Aulas teórico-práticas, para articulação entre questões de natureza conceptual e componentes práticos da matéria
(sobretudo objectivos 2, 3, 4 e 5);
Aulas práticas, para contato e confronto direto com contextos, situações e problemas da prática da medição das
diferenças individuais (sobretudo objectivos 3, 4 e 5);
Trabalho Prático (obrigatório), tendo em vista o desenvolvimento de conhecimentos teóricos, de competências
práticas e de atitudes éticas e deontológicas no domínio da medição psicológica (sobretudo objectivos 2, 3, 4 e 5);
Tutoria, para acompanhamento da formação dos alunos e do Trabalho Prático (objectivos 1 a 5);
E-learning, com recurso à plataforma Moodle, para divulgação de documentação, esclarecimento de dúvidas e
realização de tarefas online (objectivos 1 a 5).
Avaliação: exame final, para avaliação de conhecimentos e competências teóricas, epistemológicas, de aplicação e
de reflexão critica (objectivos 1 a 5); e trabalho prático, para avaliação de competências de aplicação metodológica,
de atitudes epistemológicas e deontológicas e de competências de reflexão critica (sobretudo objectivos 2, 3, 4 e
5).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Dissertation lessons, integrating student participation: theoretical presentation focusing an epistemological and
conceptual frameworks for the understanding and the resolution of the kind of problems that emerge from
individual and group differences in psychology (specific goals1 to 5);
Theoretical-practical lessons, focusing the articulation of conceptual and application contents of the programme
(mainly goals 3, 4 and 5);
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Practical lessons, for direct contact and confrontation with the contexts, situations and problems emerging from
individual differences and their assessment (mainly goals 3, 4 and 5);
Practical assignment (compulsory), aiming the development of practical skills and ethical and deontological
attitudes in the domain of psychological testing and differential research (mainly goals 2, 3, 4 and 5);
Tutorial sessions, seeking the supervision and assistance of students training and to support the practical
assignment's tasks (goals 1 to 5);
E-learning, using the Moodle platform, for the distribution of documents, the assistance to the study and
assignments and for implementing online tasks (goals 1 a 5).
Achievement evaluation: written final examination for the assessment of theoretical, epistemological and
application knowledge and skills and for assessing critical thinking in the field of psychological testing (goals1 a
5); Practical assignment: for the evaluation of application and methodological skills, of epistemological and
deontological attitudes and of critical thinking skills (mainly goals 2, 3, 4, and 5).

6.2.1.9. Bibliografia principal:
AIKEN, L.R. & GROTH-MARNAT, G. (2008). Psychological testing and assessment (12th ed.). Boston, MA:
Pearson/Allyn and Bacon.
AFONSO, M.J. (2007). Paradigmas Diferencial e Sistémico de Investigação da Inteligência Humana. Perspectivas
sobre o lugar e o sentido do construto. Dissertação de doutoramento não publicada. Universidade de Lisboa.
ANASTASI, A. & URBINA, S. (1997). Psychological Testing (7th ed.). New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
DICKES, P., TOURNOIS, J., FLIELLER, A., & KOP, J.-L. (1994). La psychométrie. Théorie et méthodes de la mesure
en psychologie. Paris: PUF.
GREGORY, R.J. (2010). Psychological Testing: History, principles, and applications (6th ed.). New Jersey:
Prentice-Hall, Inc.
KLINE, P. (2000). Handbook of psychological testing. (2nd ed.). London: Routledge.
RUST, J., & GOLOMBOCK, S. (1999). Modern psychometrics. London: Taylor & Francis.
URBINA, S. (2004). Essentials of Psychological Testing. New Jersey, NJ: John Wiley & Sons.

Mapa IX - Psicopatologia, 3º Ano, 1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicopatologia, 3º Ano, 1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marco António da Silva Pires Paulino, 5 h/semana; 5 h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Godinho,5 h/semana.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
José Godinho,5 h/week.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Conhecer os fundamentos científicos da psicopatologia;
- Conhecer a semiologia das perturbações das principais funções mentais;
- Conhecer as principais perturbações mentais e os seus diagnósticos diferenciais;
- Estar sensibilizado para a entrevista clínica diagnóstica e para os problemas específicos da relação psicólogo -
doente;
- Estar sensibilizado para o contacto directo com doentes;
- Distinguir o normal e o patológico;
- Identificar os principais quadros psicopatológicos;
- Fazer o diagnóstico individualizado.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- understanding the scientific foundations of psychopathology;
- knowledge of the semiology of the disturbances of the main mental functions;
- knowledge of the most important mental disorders and their differential diagnosis;
- awareness of the clinical interview and of the specific problems of the psychologist
patient relationship;
- direct contact with patients;
- distinction between normal and pathological functioning;
- identification of the main mental disorders
- development of an individualized diagnosis.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Introdução à Psicopatologia. Aspectos históricos. Normal e patológico. Modelos e Teorias. Fenomenologia.
Sintoma, síndrome e doença. Diagnóstico e classificações.
- Psicopatologia da consciência, da orientação, da atenção e da memória.
- Psicopatologia da percepção, do pensamento, da linguagem e da inteligência.
- Psicopatologia do humor, da vontade e da motricidade.
- Perturbações da personalidade.
- Síindrome ansiosa. Perturbações da ansiedade (pânico, ansiedade generalizada, fobias, perturbação obsessivo-
compulsiva).
- Síndromes depressiva e maniforme. Perturbações do humor.
- Tentativa de suicídio e suicídio.
- Síndrome paranóide. Perturbações esquizofrénicas e esquizofreniformes.
- Síndromes confusional e demencial. Delirium e demências.
- Somatização. Perturbações somatoformes.
- Stress. Perturbações de stress. Perturbações de adaptação.
- Alcoolismo.
- Outras toxicodependências.

6.2.1.5. Syllabus:
- Introduction to Psychopathology. History. Normality and pathology. Models and theories. Phenomenology.
Symptom, syndrome and disorder. Diagnostic and classifications.
- Disturbances of consciousness, orientation, attention and memory.
- Disturbances of perception, thinking, communication and intelligence.
- Disturbances of mood, will and motor activity.
- Personality disorders.
- Anxious syndrome. Anxiety disorders.
- Depressive and manic syndromes. Mood disorders.
- Suicide and attempt of suicide.
- Paranoid syndrome. Schizophrenia.
- Delirium and dementia.
- Somatization. Somatoform disorders.
- Stress. Stress disorders. Adjustment disorders.
- Alcohol related disorders.
- Drugs related disorders.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos apresentam oestado da arte sobre a psicopatologia. Estes conhecimentos servem de
base à formação das aptidões necessárias para a competência de distinguir o normal do patológico e elaborar, de
forma geral, um diagnóstico individualizado.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The programmatic contents cover the state of the art of Psychopathology. This knowledge is required for skills
training so that the students become competent in distinguishing normal from pathological functioning and in
developing, in general, an individualized diagnosis.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Aulas teóricas com exposição e discussão;
- Aulas práticas com entrevista e observação de doentes; discussão diagnóstica;
- Jornada sobre relação técnico de saúde-doente.
- Exame final escrito, sem consulta, com duas histórias para comentar e 8 perguntas de resposta curta,
classificado para 20 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Theoretical classes and discussion;
- Practical sessions with interview and observation of patients and diagnostic discussion;
- Workshop on doctor-patient relationship;
- Written final test, including discussion of 2 clinical vignettes and 8 short-answer questions.

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

Considera-se que a frequência das aulas práticas e da Jornada sobre Relação Técico de saúde - doente permitem o
contacto com doentes portadores de manifestações psicopatológicas, o desenvolvimento de capacidades de
observação, a prática de entrevista e o treino de diagnóstico diferencial.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The attendance of practical classes and the participation in the Workshop on doctor-patient relationship allow
contact with patients with psychopathological manifestations, development of observational skills, practice of
clinical interviews and training of differential diagnosis.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Andreasen, N.C. (2003). Admirável Cérebro Novo. Dominar a doença mental na era do genoma.
Climepsi Editores. Lisboa.
Casey P. e Kelly B. (2008). Fish - Picopatologia Clínica. Sinais e Sintomas em Psiquiatria. 3ª edição.
Libri-Faber Serviços Editoriais. Lisboa.
Dias Cordeiro, J. C. (Organização). (2005). Manual de Psiquiatria Clínica. 3ª edição. Fundação C.
Gulbenkian. Lisboa.
Gelder M., Harrison P., Cowen P. (2006) Shorter Oxford Textbook Of Psychiatry. 5th ed. Oxford University Press.
Oxford.
Pio Abreu, J.L. (1994). Introdução à Psicopatologia Compreensiva. Fundação C. Gulbenkian. Lisboa.
Sadock B.J., Kaplan H.I., Sadock V.A. (2007) Kaplan & Sadock’s synopsis of psychiatry: behavioural
sciences / clinical psychiatry. 10th ed. Lappincott Williams & Wilkins. Philadelphia.
Vallejo Ruiloba J. (2006): Introducción a la psicopatología y la psiquiatría. 6ª ed. Masson-Salvat. Barcelona.

Mapa IX - Psicologia Diferencial 3º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia Diferencial 3º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria João Rosado de Sousa Afonso;12h/semana/12h/week

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):
Geral: Desenvolvimento de competências e atitudes epistemológicas em investigação fundamental e aplicada,
relativamente a modelos e a metodologias de observação psicológica
Específicos
1. Adquirir e construir conhecimentos científicos no domínio da abordagem diferencial, em termos de níveis de
observação e de explicação do comportamento
2. Apreender contrastes e complementaridades entre a metodologia diferencial e outras metodologias de
observação psicológica;
3. Adquirir ferramentas de conceptualização das diferenças individuais em dimensões, variedades e fatores de
diferenciação;
4. Adquirir conhecimentos de modelos formais e de tratamento de dados da observação
5. Desenvolver competências científicas, técnicas e deontológicas de utilização da metodologia diferencial em
investigação e em intervenção
6. Desenvolver atitudes de flexibilidade e crítica, relativamente a quadros conceptuais e perspectivas
metodológicas, à integração de conhecimentos e ao questionamento das práticas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General: Development of epistemological skills and attitudes in basic and applied research, regarding
psychological observation models and methodologies.
Specific:
1. Achieving and constructing scientific knowledge in the differential field, in terms of observation levels and of
behavioural explanation
2. Apprehending contrasts and complementarities between the differential methodology and other methodologies
of psychological observation
3. Achieving a conceptual framework for the understanding of individual differences, in terms of dimensions,
varieties and factors creating differences
4. Achieving technical knowledge about formal models for the treatment of observational data;
5. Developing scientific, technical and deontological skills for the use of differential methodology, in research and
in psychological intervention;
6. Developing flexible and critical attitudes towards conceptual frameworks and methodological approaches,
knowledge integration and practices discussion.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. O desenvolvimento da Psicologia Diferencial
1.1. Da origem às perspectivas atuais da investigação
1.2. O domínio diferencial na Psicologia
1.3. A metodologia diferencial
2. Dimensões das diferenças psicológicas
2.1. Metodologia
2.2. Domínio cognitivo
2.3. Domínio conativo
3. Variedades das diferenças psicológicas
3.1. Metodologia
3.2. Diferenças entre grupos biológicos
3.3. Diferenças entre grupos sociais
4. A explicação das diferenças psicológicas
4.1. Metodologia
4.2. A hereditariedade e o meio como fatores de diferenciação
4.3. A investigação experimental da influência dos fatores genéticos e de meio no comportamento
5. Deontologia e técnicas da observação diferencial (Aulas Teórico-práticas e Práticas).

6.2.1.5. Syllabus:
1. Differential Psychology Development
1.1. From the beginnings to current perspectives of research
1.2. The differential domain in Psychology
1.3. Differential Psychology methodology
2. Dimensions of psychological differences
2.1. Methodology
2.2. Cognitive domain
2.3. Conative domain
3. Varieties of psychological differences
3.1. Methodology
3.2. Differences among biological groups
3.3. Differences among social groups
4. Explanation of psychological differences
4.1. Methodology
4.2. Heredity and environment as differentiation factors
4.3. Experimental research of the genetic and environment factors of behaviour
5. Deontology and differential observation techniques (Theoretical-practical and Practical classes).

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A UC desenvolve conhecimentos e competências no domínio da Psicologia que se ocupa das diferenças inter-
individuais, intra-individuais e inter-grupais. Os seus conteúdos são dirigidos a tópicos essenciais de definição e
caracterização de um domínio científico: fundamentos históricos, epistemológicos e conceptuais; delimitação do
objeto; metodologia, contrastes e complementaridades com outras metodologias; resultados da investigação, em
diferentes sub-domínios; e aplicações, em investigação fundamental (estudo das diferenças) e em investigação
aplicada (medição das diferenças / aplicações em contextos como o clínico, o educacional e o organizacional).
Assim, os tópicos do programa têm em vista:
Ponto 1: sobretudo os objetivos específicos 1, 2, 3 e 6.
Ponto 2: sobretudo os objetivos 1, 3, 4 e 5.
Ponto 3: sobretudo os objetivos 1, 3 e 5.
Ponto 4: sobretudo os objetivos 1, 3 e 5.
Ponto 5: sobretudo os objetivos 1, 2, 4, 5 e 6. (Inclui trabalhos práticos.)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The CU aims at developing knowledge and skills in the domain of Psychology that deals with inter- and intra-
individual and inter-group differences. Its contents are focused in the main topics which define and characterize a
scientific domain: historical, epistemological and conceptual foundations; object delimitation; methodology,
contrasts and complementarities with other methodologies; research results in various sub-fields; and
applications, in basic research (study of the differences) and in applied research (psychological measurement /
applications to some contexts, as the clinical, the educational and the organizational). Then, the topics of the
programme meet:
Topic 1: mainly the specific goals 1, 2, 3 e 6.
Topic 2: mainly the goals 1, 3, 4 e 5.
Topic 3: mainly the goals 1, 3 e 5.
Topic 4: mainly the goals 1, 3 e 5.
Topic 5: mainly the goals 1, 2, 4, 5 e 6. (Includes the practical assignment.)
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de caráter teórico/expositivo
Aulas teórico-práticas
Aulas práticas
Trabalho Prático (obrigatório) - ELEMENTO DE AVALIAÇÃO com ponderação .20)
Sessões de Tutoria (atendimentos semanais)
E-learning, com recurso à plataforma Moodle
Exame Escrito (perguntas de escolha múltipla com justificação e de desenvolvimento) - ELEMENTO DE
AVALIAÇÃO com ponderação .80)
(Assiduidade: ELEMENTO DE AVALIAÇÃO qualitativa.)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Dissertation lessons
Theoretical-practical lessons
Practical lessons
Practical assignment (compulsory) - ACHIEVEMENT EVALUATION ELEMENT (weight in the final mark: .20)
Tutorial sessions (weekly scheduled)
E-learning, using Moodle
Written Examination (multiple-choice items with short justification and essay question - ACHIEVEMENT
EVALUATION ELEMENT (weight in the final mark: .80)
(Attendance of the classes: qualitative EVALUATION)

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

Aulas de caráter teórico/expositivo, sem prejuízo das intervenções dos alunos: tendo em vista enquadrar,
equacionar e perspectivar a resolução de problemas colocados pelas diferenças individuais e entre grupos em
psicologia (objectivos específicos 1 a 6);
Aulas teórico-práticas, para articulação entre questões de natureza conceptual e componentes práticos da matéria
(sobretudo objectivos 3, 4, 5 e 6);
Aulas práticas, para contato e confronto direto com contextos, situações e problemas da prática da medição das
diferenças individuais (sobretudo objectivos 4, 5 e 6);
Trabalho (obrigatório), tendo em vista o desenvolvimento de conhecimentos teóricos de competências práticas e
de atitudes éticas e deontológicas no domínio de investigação diferencial (sobretudo objectivos 3, 4, 5 e 6);
Tutoria, para acompanhamento da formação dos alunos e do Trabalho Prático (objectivos 1 a 6);
E-learning, com recurso à plataforma Moodle, para divulgação de documentação, esclarecimento de dúvidas e
realização de tarefas online (objectivos 1 a 6).
Avaliação: exame final, para avaliação de conhecimentos e competências teóricas, epistemológicas, de aplicação e
de reflexão critica (objectivos 1 a 6); e trabalho prático, para avaliação de competências de aplicação metodológica,
de atitudes epistemológicas e deontológicas e de competências de reflexão critica (sobretudo objectivos 3, 4, 5 e
6).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Dissertation lessons, integrating student participation: theoretical presentation focusing an epistemological and
conceptual frameworks for the understanding and the resolution of the kind of problems that emerge from
individual and group differences in psychology (specific goals1 to 6);
Theoretical-practical lessons, focusing the articulation of conceptual and application contents of the programme
(mainly goals 3, 4, 5 and 6);
Practical lessons, for direct contact and confrontation with the contexts, situations and problems emerging from
individual differences and their assessment (mainly goals 4, 5 and 6);
Practical assignment (compulsory), aiming at developing theoretical knowledge, practical skills and ethical and
deontological attitudes in the domain of differential research (mainly goals 3, 4, 5 and 6);
Tutorial sessions, seeking the supervision and assistance of students training and to support the practical
assignment's tasks (goals 1 to 6);
E-learning, using the Moodle platform, for the distribution of documents, the assistance to the study and
assignments and for implementing online tasks (goals 1 a 6).
Achievement evaluation: written final examination for the assessment of theoretical, epistemological and
application knowledge and skills and for assessing critical thinking in the field of Differential Psychology (goals1 a
6); Practical assignment: for the evaluation of application and methodological skills, of epistemological and
deontological attitudes and of critical thinking skills (mainly goals 3, 4, 5 e 6).

6.2.1.9. Bibliografia principal:
AFONSO, M.J. (2007). Paradigmas diferencial e sistémico de investigação da inteligência humana. Dissertação de
doutoramento não publicada. Universidade de Lisboa
CHAMORRO-PREMUZIC, T., von STUMM, S., & FURNHAM, A. (2011). The Wiley-Blackweell Handbook of Ind.
Differences. West Sussex: Blackwell Pub. Ltd
CRONBACH, L.J. (1957). The two disciplines of scientific psychology. Am. Psychologist, 12, 671-684
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CRONBACH, L.J. (1975). Beyond the two disciplines of scientific psychology. Am. Psychologist, 30, 116-127
GILLES, P.-Y. (2008) (Coord.). Psychologie Différentielle. Paris: Bréal
HUTEAU, M. (2002). Psychologie Différentielle. Cours et Exercices. Paris: Dunod.
LAUTREY, J. (Dir.) (1995). Universel et différentiel en psychologie. Paris: PUF.
REUCHLIN, M. (2001). La Psychologie Différentielle (8e éd.). Paris: PUF
REUCHLIN, M. (1999/2002). Evolução da Psicologia Diferencial. Lisboa: F.C.Gulbenkian.
TYLER, L.E. (1965). The Psychology of Human Differences (3rd ed.). New York: Appleton.

Mapa IX - Psicologia da Personalidade, 3º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia da Personalidade, 3º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Bruno Ademar Paisana Gonçalves;4h/semana;4h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Isabel Maria da Costa Nunes Janeiro:
- 4h/semana
Maria Odília Teixeira:
- 4h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Isabel Maria da Costa Nunes Janeiro:
- 4h/week
Maria Odília Teixeira:
- 4h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender o conceito psicológico de personalidade e conhecer os vários métodos de estudo da personalidade.
Compreender a articulação entre teorias da personalidade e psicologia clínica.
Adquirir informação crítica sobre a origem e o desenvolvimento dos conceitos essenciais e dos diferentes autores
representativos das principais correntes existentes no estudo da personalidade.
Desenvolver competências de análise crítica dos principais quadros teóricos no âmbito da psicologia da
personalidade
Desenvolver competências de comparação dos principais quadros teóricos no âmbito da psicologia da
personalidade
Desenvolver competências de articulação entre os quadros teóricos e as metodologias de investigação utilizadas
no âmbito da psicologia da personalidade

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand the psychological construct of personality and to acquire knowledge about the different methods
used to study personality.
To understand the articulation between personality theories and clinical practice
To acquire critical information about the origin and development of the core concepts and different models
representing the main perspectives in the study of personality
To develop skills for a critical analysis of the main theoretical frameworks in personality psychology
To develop skills for the comparison of the main theoretical frameworks in personality psychology
To develop skills for the articulation between theoretical frameworks and research methodologies used in
personality psychology

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O conceito de personalidade numa perspectiva transcultural.
Métodos de estudo da personalidade.
A teoria freudiana da sexualidade infantil. A teoria da vinculação e as relações amorosas nos adultos. Confronto
com a perspectiva de Freud.
A teoria freudiana do inconsciente. Confronto com a perspectiva cognitiva.
A teoria freudiana do eu e da estrutura da personalidade.
A perspectiva psicodinâmica depois de Freud. O modelo de L. Szondi.
Os modelos de drives e os modelos de traços.
Personalidade e psicopatologia. O modelo de Th. Millon.
Os mecanismos de defesa
A perspectiva de Adler e Horney
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A perspectiva de Carl Jung
Contributos de E. Fromm, E.Erikson e Sullivan
A perspectiva humanista de Rogers e Maslow
A psicologia do traço de Allport e a psicologia dos motivos de Murray
A perspectiva da aprendizagem de Skinner e Rotter
A perspectiva cognitiva de Kelly e Mischel
A perspectiva sócio-cognitiva de Bandura
A perspectiva integrativa de McAdams

6.2.1.5. Syllabus:
The concept of personality from a transcultural perspective.
Methods used for the study of personality
The Freudian theory of infantile sexuality. The attachment theory and adult romantic relationships. Confrontation
with Freud’s perspective.
The Freudian theory of the unconscious. Comparison with the cognitive perspective.
The Freudian theory of ego and personality structure.
The psychodynamic perspective after Freud. L. Szondi’s model.
Drive models and trait models.
Personality and psychopathology. The model of Th. Millon.
Defense mechanisms
The perspectives of Adler and Horney
The perspective of Carl Jung
Contributions from Fromm, Erikson and Sullivan
The humanistic perspective of Rogers and Maslow
Allport’s trait psychology and Murray’s motive psychology
The learning perspective of Skinner and Rotter
The cognitive perspective of Kelly and Mischel
The social cognitive perspective of Bandura
The integrative perspective of McAdams

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos correspondem aos objectivos de ensino em tudo o que diz respeito à aquisição de
informação e à compreensão. Alguns autores são abordados mais desenvolvidamente nas aulas teóricas, outros
são abordados através dos trabalhos elaborados pelos alunos e apresentados e discutidos nas aulas práticas.
Cada aluno poderá assim adquirir informação mais aprofundada sobre os autores abordados nas aulas teóricas e
sobre o autor ou conjunto de autores abordado no trabalho em que participou, e informação geral sobre todas as
grandes escolas existentes no estudo da personalidade.
O programa das aulas teóricas bem como a discussão dos trabalhos apresentados nas aulas práticas implicam o
confronto crítico de diversas perspectivas, a fim de desenvolver nos alunos competências de comparação e de
análise crítica dos principais quadros teóricos no âmbito da psicologia da personalidade.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The programme contents correspond to the teaching objectives as far as acquisition of knowledge and
understanding is concerned. Some models and authors are presented in a more developed way in theoretical
classes, others are the theme of assignments to be presented by the students and discussed in practical classes.
Each student will have the possibility to acquire more in-depth information on the authors that are presented in
theoretical classes and on the author or set of authors presented in the group-work in which he has participated, as
well as general information on all the main existing schools in the study of personality.
Both the program of theoretical classes and the discussion of assignments presented in practical classes imply the
critical comparison of different perspectives, with a view to developing the students’ skills for the comparison and
critical analysis of the main theoretical frameworks in personality psychology.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas (2h/semana) são essencialmente expositivas. No entanto, procura-se incentivar a participação
dos alunos. Para esse efeito, são divididos em 2 turmas.
As aulas práticas (2h/semana) centram-se na apresentação e discussão dos trabalhos dos alunos, implicando uma
participação activa dos mesmos e uma interação intensa com o docente. Para esse efeito, os alunos são divididos
em 4 turmas.
É obrigatória a presença em, pelo menos, 2/3 das aulas práticas e 2/3 das aulas teóricas (ressalvadas as excepções
previstas na lei).
O trabalho a realizar pelos alunos implica pesquisa e revisão bibliográfica. É apresentado e discutido oralmente na
aula e a sua versão final escrita deve ser entregue até ao fim do período de aulas.
A avaliação incide sobre:
Apresentação oral do trabalho (16,67%)
Trabalho escrito (16,66%)
Parte do exame escrito incidindo sobre a matéria das aulas práticas (16,67%)
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Parte do exame escrito incidindo sobre a matéria das aulas teóricas (50%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes (2h/week) are mainly expositive. However, there is an effort to encourage the active
participation of the students. For that purpose, students are separated in 2 classes
The practical classes (2h/week) are centred on the presentation and discussion of the students’ assignments. That
implies their active participation and interaction with the teacher. For that purpose, they are organized in 4 smaller
classes
Students are required to attend 2/3 of the practical classes and 2/3 of the theoretical classes
The group assignments developed by students imply a literature research and review. They are orally presented
and discussed in the classroom and the final written version must be handed in by the end of the semester
Elements for student evaluation
Oral presentation of the assignment (16.67%)
Written assignment (16.66%)
Part of the final written exam related to the practical classes (16.67%)
Part of the final written exam related to the theoretical classes (50%)

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

As aulas teóricas e os temas abordados nos trabalhos visam garantir a compreensão e aquisição de
conhecimentos. O exame final escrito incide sobre a matéria abordada nas aulas teóricas mas também sobre os
aspectos mais gerais dos trabalhos apresentados nas aulas práticas.
A elaboração de um trabalho escrito é coerente com o desenvolvimento da capacidade de pesquisa bibliográfica,
análise crítica de textos científicos e síntese (objectivos não específicos, comuns a várias u.c.). Esta elaboração,
bem como a apresentação oral em turmas mais pequenas, visa desenvolver competências de análise crítica e de
comparação dos principais quadros teóricos no âmbito da psicologia da personalidade, bem como competências
de comunicação escrita e oral.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical classes and the topics proposed for the students’ assignments aim to ensure the understanding
and acquisition of knowledge. The final written exam is related to the content presented in the theoretical classes
but also to the more general aspects of the assignments presented in the practical classes.
Elaboration of a written assignment is coherent with developing skills for bibliographic research, critical analysis of
scientific texts and synthesis (these are non-specific objectives, common to several courses). This elaboration, as
well as the oral presentation in the classroom in smaller classes aims to develop skills for critical analysis and
comparison of the main theoretical frameworks in personality psychology, as well as skills for written and oral
communication.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Caprara, G. & Cervone, D. (2000). Personality, Determinants, Dynamics and Potentials. Cambridge: Cambridge
University Press.
Carver C. & Scheier M. (1996). Perspectives on personality. Boston: Allyn and Bacon.
Feist, J. e Feist, G. J. (2008). Teorias da personalidade. São Paulo, Brasil: McGraw-Hill.
Freud, S. (1995). Textos essenciais da psicanálise. Lisboa: Europa-América.
Pervin, L.A. & John, O. (1997). Personality. Theory and Research, 7th ed.. New York: John Wiley & Sons.
Pervin, L.A. & John, O.(Eds) (1999). Handbook of Personality, 2nd ed.. New York: The Guilford Press.
Reed, J. G. & Baxter, P. M. (2003). Library use: Handbook for psychology (3rd ed.). Washington, DC: American
Psychological Association.

Mapa IX - Cognição Visual, Optativa, 2º Ano, 1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Cognição Visual, Optativa, 2º Ano, 1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Ventura Fernandes da Rocha; 6h/semana; 6h/week

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):
A disciplina de Cognição Visual pretende veicular uma formação básica relativa a uma abordagem pluridisciplinar
dos fenómenos de reconhecimento visual. Pretende-se veicular uma formação genérica em Cognição Visual,
relativa a alguns dos seus principais modelos teóricos, metodologias e principais fontes bibliográficas.
Pretende-se garantir que os estudantes disponham dos conhecimentos e instrumentos básicos necessários à
auto-actualização. Pretende-se ainda contribuir para uma formação científica básica dos estudantes com o intuito
de promover uma atitude de avaliação crítica da investigação.
Competências a desenvolver
- Aquisição de um quadro conceptual pluridisciplinar para o estudo dos processos cognitivos
- Aquisição de conhecimentos nucleares na área de Cognição Visual
- Autonomia na pesquisa bibliográfica na área das Ciências cognitivas
- Capacidade de reflectir criticamente sobre textos científicos
- Avaliação crítica da investigação na área

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives
Knowledge and understanding in the área of Cognitive Sciences. Understanding and application of knowledge.

CCompetences to develop
• Acquisition of multidisciplinary conceptual framework for the study of cognitive processes.
• Acquisition of nuclear knowledge in the area of visual cognition
• Promote the autonomy in the bibliographic research in the área of visual cognition
• Capacity to think critically about scientific texts
• Critical evaluation of the investigation in the área of visual cognition

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao estudo da cognição visual
2. Modelo geral de processamento de estímulos pictóricos
3. Organização perceptiva
4. Atenção visual
5. Estádios iniciais do reconhecimento visual
6. Reconhecimento de cenas visuais
7. Estádios finais do reconhecimento visual
8. O processamento de faces
9. Universalidade dos processos perceptivos e atencionais

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to the study of visual cognition
2. General model of processing pictorial stimuli
3. Perceptual organization
4. Visual attention
5. Initial stages of visual recognition
6. Recognition of visual scenes
7. Final stages of visual recognition
8. Processing faces
9. The universality of perceptual and attentional processes

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa permite aos estudantes conhecerem e compreenderem vários processos cognitivos sublinhando-se o
valor de várias disciplinas

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents of the program allow students to know psychology of language in a multidisciplinary perspective

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Teóricas
Exposição temática geral
Nestas aulas, o docente procede a uma exposição da temática vertente, introduzindo os elementos considerados
fundamentais para uma compreensão adequada da matéria abordada nas aulas práticas, interligando essa matéria
e estabelecendo as relações conceptuais adequadas com outros conteúdos relevantes da Neuropsicologia
Cognitiva, da Psicologia em geral e das Ciências Cognitivas. Ainda que as aulas sejam de natureza expositiva, os
estudantes são frequentemente solicitados a participarem criticamente nas aulas.
Aulas Teórico-Práticas
Exposição do enquadramento temático específico por parte do docente e exposição e discussão do(s) texto(s) da
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aula por grupos de estudantes
Elementos de Avaliação
• Aulas Teóricas: Duas perguntas para responder em casa (5 cada)
• Aulas teórico-práticas: Apresentação oral e discussão (por grupos e em turma) de um tema que acompanha a
matéria das aulas teóricas em geral e das teórico-práticas, em particular (5 cada)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes
General thematic exposition. In these classes the teacher exposes a theme, introducing the fundamental elements
for an adequate understanding of the subjects covered in practtical classes, establishing connections between
those subjects and extablishing the adequate conceptual relations with other relevant contents of Cognitive
Neuropsychology, general Psychology and Cognitive Sciences. Although classes are of an expositive nature,
students are frequently asked to participate in the classes.

Practical classes
Exposition of the general thematic Framework by the teacher; expositiion and discussion of texts by the students

Evaluation
• Theoretical classes: Two questions to answer at home (5 points each).
• Practical classes: Oral presentation and discussion (by groups of students) of a theme that tandems with
theoretical classes generally and practicall classess in particular (5 points).
• Presentation of a thematic poster (5 points).

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

• As metodologias de ensino permitem a aquisição de um quadro conceptual pluridisciplinar para o estudo dos
processos cognitivos, a aquisição de conhecimentos nucleares na área da Cognição visual, a autonomia na
pesquisa bibliográfica na área da Cognição visual e a capacidade de reflectir criticamente sobre textos científicos.
Finalmente, permitem a valiação crítica da investigação na área da Cognição visual.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
• The teaching mehtodologies allow the acquisition of a multidisplinary conceptual Framework for the study of
cognitive processes, the acquisition of nuclear knowledge in the área of visual cognition, the autonomy in the
bibliographic research in the área of visual cognition, and promotoes the apacity to think critically about scientific
texts Finnally, it allows a critical evaluation of the investigation in the área of Visual cognition

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Bruce, V., Green, P. R., Georgeson, M. A. (2003). Visual perception: Physiology, psychology and ecology. Hove,
East Sussex, UK: Psychology Press.
- Bruce, V. & Young, A. (2000). In the eye of the beholder: The science of face perception. Oxford, UK: Oxford
University Press.
- Johnson-Laird, P. (1993). The computer and the mind: An introduction to cognitive science. London, UK: Fontana
Press.
- Roth., I. & Bruce, V. (1995). Perception and representation: Current issues. Buckingham, UK: Open University
Press.
- Yantis, S. (2001). Visual perception: Essential readings. Hove, East Sussex, UK: Psychology Press

Mapa IX - Etologia Teórica, Optativa, 2º Ano, 1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Etologia Teórica, Optativa, 2º Ano, 1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rodrigo de Sá-Saraiva 4 horas semanais; 4 hours/week

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):
Nesta u.c. pretende-se explicar o comportamento animal e humano a partir do estudo das instruções que cada
organismo tem para lidar com as características do seu ambiente. Ao fazê-lo descrevem-se os mecanismos
comportamentais típicos de cada espécie – motivacionais, comportamentais e mesmo cognitivos. Os organismos
diferem muito na complexidade dos seus sistemas nervosos, e o tipo de instruções é, também, variável. Tentar-se-á
fazer uma tipologia de instruções que as agrupe em termos de complexidade e que siga, tanto quanto possível, o
nosso trajecto evolutivo. Desse modo pretende-se fazer a história natural da evolução dos mecanismos psico-
lógicos que caracterizam as instruções de relação com o ambiente. Referir-se-á a nossa espécie, incidindo
particularmente no conflito entre instruções biológicas de comportamento egoísta e instruções culturais de
comportamento cooperativo.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This c.u. seeks to explain animal and human behavior from the study of the instructions that every organism has to
deal with the characteristics of its environment. In doing so, we describe the behavioral mechanisms typical of each
species - motivational, behavioral and even cognitive. The organisms differ greatly in complexity of their nervous
systems, and the type of instruction is also variable. We aim to present a typology of instructions that group them
in terms of complexity and follow as closely as possible, our evolutionary path. Thus we intend to make the natural
history of the evolution of psycho-logical mechanisms that characterize the directions of relationship with the
environment. We will refer to our species, focusing particularly on the conflict between selfish behavior of
biological instructions and cultural instructions to cooperative behavior.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
História da Etologia
O conceito de ciclo funcional, sistemas motivacionais, estímulos sinais e padrões fixos de acção. Mundos próprios
A aprendizagem é biologicamente preparada
Evolução das imagens do mundo: taxias e cineses, processos de 'input A', mecanismos desencadeadores;
aprendizagem por transferência de estímulo e transferência de resposta; os mamíferos e as aprendizagens
associativas. Primatas, a linhagem Homo e a nossa espécie.

6.2.1.5. Syllabus:
History fo Ethology
Function cycles, motivational systems, action patterns; Umwelten.
Learning as a biologically prepared process
Evolution of world views: taxes and kinesis, 'input A' proceses, releasing mechanisms; learning through stimulus
substitution and behavioral transfer; mammals and true associative learning; Primates and the Homo lineage.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Procura-se apresentar o percurso evolutivo que dá lugar, na nossa espécie, à noção de 'mente'. Para isso
examinam-se níveis de organização diferentes e, sempre que possível, filogeneticamente relacionados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
We aim to present the evolutionary history that precedes our own species' mind. Different levels of organization are
carefully examied so as to explain how the same functions are fulfilled through different mecahnisms.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas e trabalhos práticos em laboratório quando possível. A avaliação é baseada num trabalho escrito
relacionando diferentes questões temáticas..

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures and, when possible lab courses. The evaluation is based on a written essay linking several
thematic questions.

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

A informação dada tem de o ser expositivamente; os trabalhos práticos apenas permitem compreender, com
animais reais, o significado dos conceitos que são transmitidos nas aulas expositivas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As we want to give information, lectures are indispensable. Whenever possible, lab courses allow students to
actually observe the theoretical concepts in action in living animals.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alcock, John, (2001): Animal Behavior, 8th Ed. Sinauer Press, Sunderland, Massachusetts
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Donald, Merlin, 1993: Origens do Pensamento Moderno. Fundação Gulbenkian, Lisboa
Goodenough, Judith, Betty McGuire, Robert Wallace, 1993: Perspectives on Animal Behavior, John Wiley, Nova
Iorque e Toronto
Gould, Stephen Jay, 1980: The Panda’s Thumb, Norton, Nova Iorque (há tradução portuguesa – bastante má mas
compreensível – na Gradiva).
Sá¬ Nogueira Saraiva, R. de, 2003: Mundos Animais, Universos Humanos: análise comparada da representação do
ambiente. Fundação Gulbenkian, Lisboa
Shettleworth, S. J., 1998: Cognition, Evolution and Behavor. Oxford University Press, Nova Iorque e Oxford.
Schick, Kathy D. e Nocholas Toth, 1993: Making Silent Stones Speak: human evolution and the dawn of cognition.
Touchstone, Nova Iorque
Tomasello, M., e J. Call, (1997): Primate Cognition. Oxford University Perss, Nova Iorque e Oxford

Mapa IX - Adaptação e Desenvolvimento Pessoal no Ensino Superior, Optativa, 2º Ano, 1º Sem e 1º Ano, 2ºsem

6.2.1.1. Unidade curricular:
Adaptação e Desenvolvimento Pessoal no Ensino Superior, Optativa, 2º Ano, 1º Sem e 1º Ano, 2ºsem

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Odília da Costa de Oliveira Teixeira - 4 h/semana;4 h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Alexandra Marques Pinto - 2 h/semana
Sara Bahia Nogueira - 2 h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Alexandra Marques Pinto - 2 h/week
Sara Bahia Nogueira - 2 h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver um processo de adaptação e planeamento pessoal, centrado na reflexividade e no auto-conhecimento,
relativamente (1) aos processos de desenvolvimento que tomam lugar durante o ensino superior; (2) à clarificação
dos projetos de vida, nomeadamente relacionados com o papel “ser psicólogo”, (3) à aquisição de estratégias de
prevenção e de confronto com as dificuldades mais frequentes durante o ensino superior, (4) à prevenção e gestão
dos problemas pessoais, de modo a otimizar os recursos pessoais e contextuais, (5) à identificação dos recursos e
dos meios facilitadores de desenvolvimento pessoal, (6)
ao desenvolvimento de atitudes éticas e competências deontológicas para a prática e investigação em Psicologia.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Develop a process of adaptation and personal planning, focusing on reflexivity and self-knowledge, for (1)
development processes that take place during higher education, (2) clarification of life projects, particularly related
to the role "a psychologist" (3) the acquisition of strategies for preventing and coping with the difficulties most
frequently during higher education, (4) the prevention and management of personal problems, so optimize personal
and contextual resources, (5) the identification of resources and means of facilitating personal development, (6) the
development of ethical attitudes and deontological competence to practice and research in psychology.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A UC está organizada nos seguintes conteúdos temáticos: (1). Fases de vida e transições. O jovem adulto e a vida
no ensino superior; (2). Prevenção e gestão do stress, (3). Auto-regulação da aprendizagem académica, (4).
Projectos de vida e de carreira, (5). Desenvolvimento do potencial criativo, (6). Princípios e normas deontológicas,
(7). Contextos profissionais onde trabalham os psicólogos. Narrativas profissionais.

6.2.1.5. Syllabus:
The UC is organized in the following content areas: (1). Life stages and transitions. The young adult and the life in
higher education, (2). Prevention and stress management, (3). Self-regulation of academic learning, (4). Projects of
life and career, (5). Development of creative potential, (6). Principles and ethical standards, (7). Professional
contexts in which psychologists work. Personal narratives.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos e os recursos constituem meios estratégicos facilitadores de enquadramento
institucional e de promoção e desenvolvimento das competências de reflexividade, planeamento,
auto-conhecimento, auto-regulação e comunicação.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program content and resources are strategic means that facilitate the institutional framework and in promoting
and developing the skills of reflexivity, planning, self-knowledge, self-regulation and communication.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição; Estudos de caso; Atividades de auto-análise; Discussão em grupo; Atividades de ensaio de estratégias
de prevenção e confronto; Contato com as Psicólogas do GAPE (Gabinete de Apoio Psicopedagógico ao
Estudante); Contato com profissionais, antigos alunos. As formas de avaliação consistem na elaboração de três
trabalhos ao longo do semestre, sob forma de portofólios, relativamente às temáticas da gestão e controle do
stress, dos projetos de vida e de carreira e do potencial criativo, que envolve respostas a actividades de análise e
de ensaio. Os trabalhos deverão incluir explicitamente as questões tratadas, fundamentação, objectivo, estratégias,
tarefas propostas, conteúdos, avaliação pessoal, em termos dos objectivos propostos. A avaliação é dirigida
sobretudo para as competências de reflexão, de auto-avaliação e da organização e comunicação da informação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exposure, case studies, activities of self-analysis, group discussion, activities trial strategies of prevention and
confrontation; Contact with the GAPE Psychologists (Office of Student Psychopedagogical) Contact with
professionals, alumni. The evaluation forms consist of the preparation of three papers during the semester, in the
form of portfolios, with regard to issues of management and stress management, project life and career and the
creative potential involving the responses for analysis and test. The work should explicitly include the issues
addressed, rationale, objective, strategies, proposed tasks, content, personnel evaluation, in terms of objectives.
The evaluation is directed primarily to the skills for reflection, self-assessment and the organization and
communication of information.

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

Nas diferentes temáticas são analisados os conceitos face às diferentes abordagens teóricas, privilegiando-se a
discussão e o juízo critico sobre as diferentes problemáticas. A presença das Psicólogas, profissionais do GAPE,
permite potenciar os recursos institucionais, que favorecem os processos de transição.
A vinda de profissionais, antigos alunos, possibilita aos estudantes contato com o mundo profissional, numa
perspetiva de planeamento pessoal, clarificação de projetos e identificação de competências a desenvolver no
âmbito da empregabilidade. O contato com profissionais e a análise e discussão das normas e princípios
deontológicos são atividades que favorecem também processos de identidade profissional. Os trabalhos
realizados são centrados em processos de reflexividade e auto-conhecimento sobre dinâmicas e vivências
quotidianas dos alunos, bem como na representação do futuro, quanto aos valores, objetivos de vida e
competências a adquirir no seu planeamento de vida.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the different thematic concepts are analyzed in relation to different theoretical approaches, privileging
discussion and critical judgment about the different problems. The presence of Psychologists, the professional
GAPE allows enhance institutional resources that promote the transition processes.
The coming of professionals, alumni, enables students to contact the professional world, on a perspective of
personal planning, clarification and identification of projects to develop skills in the context of employability.
Contact with professionals and the analysis and discussion of rules and ethical principles are activities that also
favor processes of professional identity. The work carried out are focused on processes of reflexivity and
self-knowledge dynamics and everyday experiences of students as well as representation in the future, about the
values, life goals and to acquire skills in planning your life.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bernard, M. E. (1997). You can do it. New York: Warner Books.
Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses. www.ordempsicologos.pt.
Freeman, R. P. J. & Stone T. (2006). Study skills for psychology. Succeeding in your degree. London: Sage
Gybers, N.C., Heppner, M., J. & Johnston, J.A. (2009). Career Counseling. Process, Issues, and techniques (3th
Ed.). USA: Allyn and Bacon
Isaksen, S. G., & Treffinger, D. J. (2004). Celebrating 50 years of reflective practice: Versions of creative problem
solving. Journal of Creative Behavior, 38 (2), 75-101.
Seaward, B. L. (2002). Managing Stress - Principles and strategies for Health and Wellbeing. NY: Jones and Bartlet.
Seligman, L. (1994). Developmental Career Counseling and Assessment (2nd Ed.). Sage

Mapa IX - Processos Cognitivos Automáticos:Julgamento ecomportamento s/consciência,controlo ou esforço,2 A 1ºS

6.2.1.1. Unidade curricular:
Processos Cognitivos Automáticos:Julgamento ecomportamento s/consciência,controlo ou esforço,2 A 1ºS
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Sofia Correia dos Santos 3,5h/semana; 5 h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Mario Boto Ferreira: 0.25h/semana
Leonel Garcia-Marques: 0.25h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mario Boto Ferreira: 0.25h/week
Leonel Garcia-Marques: 0.25h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivo Geral
Promover junto dos estudantes a aquisicao de conhecimentos aprofundados sobre as principais abordagens
científicas na área, focando os principais métodos usados para demonstrar a automaticidade do comportamento
humano e definir os seus principais critérios.

Objectivos especificos:
1. Demonstrar uma capacidade de analise e raciocinio psicologico fundamentado cientificamente do
processamento automático, discutindo as abordagens clássicas e abordando as novas concepcoes.
2. Desenvolver uma visão crítica e actualizada sobre a investigação emp]irica que da suporte as principais
abordagens conceptuais nesta área.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General goal
To promote the acquisition of substantive knowledge about the most important scientific conceptual frameworks in
the domain of automatic cognitive processes.

Specific goals
1. Demonstrate deep understanding and scientifically sustained reasoning of the automatic socio-cognitive
processes.
2. Develop a critical vision and be able to assess and discuss the quality of empirical research supporting the most
important conceptual frameworks in the domain.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Acesso Introspectivo
1.1. Falha da introspecção; primação supraliminar; reinterpretação dos efeitos de primação em termos de memória
implícita; primação subliminar.

2. Eficiencia
2.1. Manipulação do tempo de resposta em tarefas de diferentes graus de complexidade.
2.2. Manipulação dos recursos cognitivos disponíveis através da realização de tarefas concorrentes

3. Enquadrar teoricamente o processamento automático
3.1. Perspectivas clássicas
3.2. Os limites da distinção teórica entre processos automáticos e controlados como mutuamente exclusivos
3.3. Uma nova concepção de automatismo: Representação num contínuo.

4. A universalidade do inconsciente: Percepção, acção e processamento automático

5. Processos pelos quais se tentam controlar e suprimir pensamentos indesejáveis
5.1. Efeitos irónicos no controlo do pensamento.
5.2. Supressão dos estereótipos e efeitos de ricochete.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introspective Access
1.1. Introspective failure; supraliminal priming; reinterpreting the effects of priming as implicit memory; subliminal
priming.

2. Efficiency
2.1. Manipulation of response time in different complexity task levels.
2.2. Manipulation of cognitive resources available through dual-task paradigms

3. Framing automatic processing theoretically
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3.1. Classical perspectives
3.2. The limits of theoretical distinction between automatic and control processes as mutually exclusive
3.3. A new conception about automaticity: Representation as a continuos concept.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programaticos considerados decorrem dos objectivos específicos acima enunciados, ou seja, da
centralidade conceptual e histórica de alguns desses conteúdos e da actualidade e relevancia para a investigacao
actual, de outros. Assim, tem-se, por um lado conteudos que foram determinantes na consolidação da disciplina e
que remetem para importantes abordagens conceptuais ou modelos teoricos desenvolvidos: e por outro
incluem-se conteúdos que representam o estado da arte na area científica.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course main topics follow from the aforementioned specific goals and from their conceptual and historical
relevance to the research nowadays. These topics include important theoretical contributions for the consolidation
of the domain. On the other hand main topics also include themes concerning the the current research state of the
art.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para a concretizacao dos objectivos de aprendizagem, a UC e organizada em funcao da discussão de artigos
referentes aos temas cruciais que se sugerem no programa e que permitam a aquisição de um mapa conceptual
sobre o dominio.
Nas aulas teorico-praticas, o docente apresenta uma visão geral dos temas do programa.
1. Realização ao longo do semestre de 3 exames com formato de teste americano que avaliem parcialmente os
conteúdos programáticos. Esta componente de avaliação corresponde a 50% da nota final.
2. Resposta individual a três perguntas de relacionamento da matéria que serão lançadas durante o semestre. Esta
componente de avaliação corresponde a 50% da nota final e baseia-se na média das notas das respostas às três
perguntas.
Envolve ainda a participação dos alunos como sujeitos em duas experiências. Para os alunos que participarem nas
experiências a avaliação desta componente basear-se-á na nota das duas melhores respostas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
To achieve the aforementioned goals the course is structured in terms of the discussion of scientific articles related
to the central thematic included in the program capable of developing a conceptual map on the scientific domain.
the instructor’s lectures present a global view of the main topics and give an outline of the topics to be presented
on the second part.
1. Individual assignments: 3 American tests format including all program contents (50%).
2. Individual response to 3 questions that require relating and comparing several contents and paradigms during
the semester (50%, mean of the 3 responses).
It is a criteria to get approval on both evaluation components, that is, the lowest grade in each component must
reach 10 (in 20).

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

As presentes metodologia e avaliação facultam a possibilidade de tomar simultaneamente em consideração
elementos relativos ao objectivo geral e aos objectivos específicos da disciplina.
O objectivo geral de promover junto dos estudantes a aquisição dos conhecimentos substantivos mais relevantes
sobre o dominio dos processos automaticos é avaliado genericamente através dos objectivos específicos em que
se decompõe e também, mais directamente, na reflexao aprofundada sobre as perguntas de relacionamento em
particular pela capacidade dos estudantes de fazer uma análise critica de abordagens teóricas, o que configura
uma boa aproximação do grau de sofisticação e aprofundamento com que discutem a qualidade da investigação
cientifica.
1- O objectivo específico de desenvolver uma compreensão profunda dos processos automaticos (que pressupõe a
adopção de uma atitude crítica relativamente à investigação), é avaliado igualmente pela qualidade das respostas
as perguntas com consulta e também através de algumas questões propostas no exame de formato tipo americano
que remetem fundamentalmente para a compreensão de processos socio-cognitivos envolvidos.
2- O objectivo específico de ser capaz de desenvolver uma visão crítica e actualizada sobre a investigação empírica
que dá suporte às principais abordagens conceptuais nesta área, avaliando a qualidade da investigação empírica
que dá suporte às diferentes teorias e modelos e discutir as suas limitações, é avaliado pela qualidade do
desempenho na elaboração e exposição crítica das respostas as perguntas de desenvolvimento.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presented course organization and evaluation allows for the simultaneous assessment of the general and
specific goals.
The general goal of promoting the acquisition of substantive knowledge about most central scientific approaches
to the central domain of automatic cognitive processes is evaluated via the specific goals stemming from it and,
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more directly, considering students’ performance on the thoroughly reflection about the individual questions
addressed through the semester, namely, the quality of critical analysis of theoretical approaches developed by the
students and of the level of sophistication in discussing the quality of scientific research.
1. The specific goal concerning the development of a deep understanding of the automatic processes (which
presupposes the adoption of a critical stand towards research), is assessed via the quality of the responses to the
individual questions proposed and also by specific questions include in the American tests format focused on the
understanding of critical issues of social cognitive processes.
2. The specific goal of assessing critically the quality of empirical research supporting the main scientific
approaches in this domain and of discussing their limitations, is evaluated by the quality of the elaboration and
reflection of the individual answers.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Wegner, D.M. & Bargh, J.A. (1998). Control and automaticity in social life. In D.T. Gilbert; S.T. Fiske, and G. Lindzey
(Eds.), The Handbook of Social Psychology (Vol.1, 4th.ed., pp. 446-496). New York: McGraw-Hill
Bargh, J. A. (1994). The four horsemen of automaticity: Awareness, intention, efficiency, and control in social
cognition. In R S. Wyer, Jr. & T. K. Srull (Eds.), Handbook of Social Cognition (pp.I-40). Hillsdale, NJ: Elbaum.
Kihlstrom, J.F. (1987). The cognitive unconscious. Science, 237, 1445-1452.
Bargh, J. A., & Chartrand, T. L. (1999). The unbearable automaticity of being. American Psychologist, 54, 462 - 479.
Bargh, J.A., & Williams, E.L. (2006). The automaticity of social life. Current Directions in Psychological Science, 15,
1-4.
Wegner, D.M. (1994). Ironic processes of mental control. Psychological Review, 101, 34-52.
Wegner, D.M., & Erber, R. (1992). The hyperaccessibility of supressed thougths. Journal of Personality and Social
Psychology, 63, 903-912.

Mapa IX - Educação para a Saúde e para o Bem-Estar, 3º Ano, 2º semestre e 2º Ano 1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Educação para a Saúde e para o Bem-Estar, 3º Ano, 2º semestre e 2º Ano 1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Alexandra Penedo Marques Pinto, 4h/semana;4h/weekly.

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria João Alvarez Martins.4h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Alexandra Penedo Marques Pinto.
4 hours weekly.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta unidade curricular, é esperado que os alunos adquiram, desenvolvam e aprofundem conhecimentos /
competências específicas tais como:

Conhecimento crítico da área de aplicação da Psicologia à educação para a saúde e para o bem-estar e dos seus
contextos de intervenção (individual, grupal, organizacional);

Conhecimento e reflexão crítica sobre ética e deontologia na educação para a saúde e o bem-estar;

Pesquisa, selecção e análise de informação científica sobre educação para a saúde e o bem-estar;

Conhecimento e competência de aplicação de técnicas de entrevista, de métodos de amostragem de experiências e
de análise de conteúdo para avaliação em contexto educacional;

Análise e raciocínio psicológico fundamentado em termos científicos sobre comportamentos e processos
cognitivos e sócio-emocionais fundamentais no âmbito dos projectos de educação para a saúde e o bem-estar;

Comunicação escrita, científica, sobre tópicos de intervenção na educação para a saúde.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
n this course, students are expected to acquire, develop and deepen knowledge / specific competencies such as:

Critical knowledge of the area of application of Psychology to health and well-being education and their contexts of
intervention (individual, group, organizational);
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Knowledge and critical reflection on professional ethics in health and well-being education;

Search, selection and analysis of scientific information on health and well-being education;

Knowledge and competence to apply interviewing techniques, experience sampling methods and content analysis
for evaluation in educational contexts;

Analysis and scientifically based psychological reasoning on key behaviors and cognitive and social-emotional
processes within the projects of health and well-being education;

Written scientific communication, on intervention topics in health and well-being education.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Âmbito e evolução da educação para a saúde e para o bem-estar
1.1 Noções, contextos e audiências na educação para a saúde e para o bem-estar
1.2 Evolução, propostas de integração e desenvolvimentos futuros

II. Procedimentos de recolha e de análise de dados em contexto educacional: técnicas de entrevista individual e
grupal, métodos de amostragem de experiências e de análise de conteúdo.

III. Conceptualização, ajustamentos desenvolvimentistas e tópicos de intervenção na educação para a saúde e na
promoção do bem-estar em diferentes contextos.
3.1 Intervenção comunitária: crise e emergência; abandono escolar.
3.2 Intervenção escolar: prevenção de comportamentos sexuais de risco; promoção de competências sócio-
emocionais; prevenção da violência de género; promoção de competências de coping e savoring.
3.3 Intervenção familiar e profissional: educação parental; promoção do bem-estar no trabalho.

6.2.1.5. Syllabus:
I. Scope and evolution of health and well-being education.
1.1 Concepts, contexts and audiences in health and well-being education
1.2 Evolution, integration efforts and future developments
II. Procedures for collecting and analyzing data on the educational context: techniques of individual and group
interview, experience sampling methods and content analysis.
III. Conceptualization, developmental adjustments and intervention topics in in health and well-being education in
different contexts.
3.1 Community Intervention: Crisis and emergency; school dropout.
3.2 School intervention: Prevention of sexual risk behaviors; socio-emotional skills promotion; prevention of gender
violence; promotion of coping and savoring competencies.
3.3 Family and professional intervention: parent education; well-being promotion at work.

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, aos discentes, conhecimentos teóricos, metodológicos
e de análise aplicada que lhes permita conhecer os principais comportamentos e processos cognitivos e sócio-
emocionais no âmbito da Educação para a Saúde e o Bem-Estar, recolher, analisar e interpretar dados junto de
intervenientes relevantes neste domínio e analisar criticamente projectos desenvolvidos em contextos de
intervenção psico-educacional diversificados.
Assim, o programa desenvolve-se em torno da análise das principais concepções e modelos no âmbito da
educação para a saúde e o bem-estar, do treino de procedimentos de recolha e análise de dados em contextos
educativos e do contacto com propostas de intervenção em educação para a saúde e o bem-estar, em contexto
comunitário, escolar, familiar e profissional. A reflexão sobre os procedimentos de avaliação e projectos de
intervenção é apoiada no conhecimento dos seus respectivos pressupostos éticos/deontológicos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course is organized to minister to the students theoretical, methodological and applied analysis that allows
them to know the key behaviors and cognitive and socio-emotional processes within Health and Wellbeing
Education, collect, analyze and interpret data from relevant stakeholders in this field and critically review projects
developed in the context of psycho-educational intervention.

Thus, the program is developed around the analysis of the key concepts and models in health and wellbeing
education, the training procedures for collecting and analyzing data in educational settings and the contact with
intervention projects in health and wellbeing education, in community, school, family and work contexts. Reflection
on evaluation procedures and intervention projects is supported by the knowledge of their ethical premises / ethics.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são teórico-práticas e envolvem exposição temática, reflexão crítica, descrição e discussão de projectos
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promotores de saúde e de bem-estar e exercícios de auto ou hetero-reflexão, iniciados em aula e continuados em
trabalho a desenvolver autonomamente.
A avaliação em regime geral é feita por portefólio (100% da classificação final), a realizar individualmente, por
escrito. O portefólio deve incluir os exercícios de auto ou hetero-reflexão relacionados com os temas explorados no
âmbito da disciplina e realizados / iniciados pelo estudante em aula e continuados em trabalho a desenvolver
autonomamente. Os exercícios deverão ser sustentados na literatura e incluir em cada as respectivas referências
bibliográficas consultadas. O portefólio deverá contemplar uma síntese e reflexão pessoal finais sobre o trabalho
desenvolvido ao longo da Unidade Curricular. A avaliação dos estudantes em regime alternativo é feita por exame
final, escrito (100% da classificação final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes are theoretical and practical and involve thematic presentation, critical reflection, description and
discussion of projects that promote health and wellbeing, and practical exercises done by the student in class and
continued afterwards autonomously.

Evaluation, according to the general system, is made by a written portfolio (100% of final grade) to be held
individually. The portfolio should include exercises of self / other reflection related to the themes explored within
the discipline and performed / initiated by the student in class and continued afterwards autonomously. The
exercises should be supported in the literature and include the respective references consulted. The portfolio
should include a final summary and personal reflection on the work undertaken throughout the Course Unit. The
evaluation of students, according to the alternative system, is made through a final, written, exam (100% of final
grade).

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 na exposição teórica, imediatamente seguida da apresentação, descrição
e discussão de projectos de educação para a saúde e o bem-estar desenvolvidos em diferentes contextos de
intervenção psico-educacional.
Em paralelo são propostos e realizados em aula, pelos discentes, exercícios de auto-reflexão, ou de prática dos
procedimentos de recolha e análise de dados, ou ainda de reflexão crítica sobre os diferentes projectos de
intervenção abordados.
A metodologia de avaliação utilizada nesta unidade curricular, assente na realização individual de um portefólio
escrito, envolve a pesquisa, selecção e análise de informação científica, pelos discentes, que lhes permita
fundamentar os exercícios realizados / iniciados em aula e completados autonomamente no tempo pós-lectivo e
sustentar a reflexão crítica sobre os mesmos.
Esta abordagem teórico-prática-reflexiva tem como objectivo a aquisição de conhecimentos críticos na área da
educação para a saúde e o bem-estar mas igualmente de competências específicas designadamente de análise e
raciocínio científico fundamentado, de reflexão crítica, pesquisa e seleção de informação e de comunicação escrita
científica, propostas nos objectivos do programa.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is based on theoretical presentation immediately followed by the presentation,
description and discussion of projects of health and well-being education developed in different contexts of
psycho-educational intervention.

Besides, several exercises are recommended and performed in class, by the students, such as self-reflection
exercises, exercises for the practice of data collection and analysis procedures, or critical reflection exercises on
the various intervention projects addressed.

The evaluation methodology used in this course, based on an individual written portfolio, involves research,
selection and analysis of scientific information, by the students, enabling them to support the exercises undertaken
/ started in class and completed autonomously after class and to support critical reflection on them.

This theoretical-practical-reflexive approach aims to the acquisition of critical knowledge in the health and
well-being education field, but also to the acquisition of specific competencies such as analysis and sound
scientific reasoning, critical reflection, research and selection of information, and written scientific communication,
as recommended by the program objectives.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bornstein, M., Davidson, L., Keyes, C., & Moore, K. (Eds.) (2003). Well-Being: Positive development across the life
course. Mahwah. NJ: Lawrence Erlbaum Associates

Glanz, K., Rimer, B., & Lewis, F. (2002) (Eds.). Health behavior and health education: Theory, research, and practice.
San Francisco: Jossey-Bass.

Lucas, K. & Lloyd, B. (2005). Health promotion: Evidence and experience. London: Sage Publications.
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Marques Pinto, A. & Picado, L. (Eds.) (2011). Adaptação e bem-estar nas escolas portuguesas: Dos alunos aos
professores. Lisboa: Coisas de Ler.

Mapa IX - Psicologia das Relações Pessoais, Optativa, 2º Ano, 1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia das Relações Pessoais, Optativa, 2º Ano, 1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Manuel Monteiro da Silva Moreira 6h/semana; 6h/week

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):
• Reconhecer e valorizar o estudo das relações pessoais como campo de conhecimentos autónomo e
interdisciplinar dentro das ciências sociais e humanas
• Reconhecer e valorizar a importância do nível especificamente relacional no estudo dos fenómenos psicológicos,
distinguindo-o dos níveis individual, familiar, grupal e social
• Conhecer os principais tópicos em que se tem focado a investigação sobre as relações e as principais
conclusões a que a investigação tem chegado quanto a eles
• Identificar e analisar os factores determinantes das dinâmicas das relações pessoais, na sua ampla diversidade
• Interpretar e analisar de forma crítica a literatura científica internacional sobre as relações pessoais
• Aplicar os conhecimentos adquiridos à análise de situações relacionais concretas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• To recognize and value the study of personal relationships as an autonomous and interdisciplinary domain of
knowledge within social sciences
• To recognize and value the importance of the specifically relational level in the study of psychological
phenomena, distinguishing it from the individual, family, group, and social levels
• To know the main topics research on relationships has focused on, and the main conclusions it has reached
regarding them
• To identify and analyse factors determining relationship dynamics, in their broad diversity
• To interpret and critically analyse the international scientific literature on personal relationships
• To apply the acquired knowledge to the analysis of concrete relationship situations

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• A especificidade do fenómeno relacional
• A diversidade das relações
• O ciclo de vida das relações
• As relações no ciclo de vida
• O amor romântico
• A teoria da vinculação nos adultos
• Relações pré-maritais
• As relações maritais
• Qualidades e processos positivos nas relações
• O apoio social
• A intimidade
• Qualidades e processos negativos nas relações
• Conflito
• Ciúme
• Infidelidade
• Violência relacional

6.2.1.5. Syllabus:
• The specificity of the relationship phenomenon
• The diversity of relationships
• The life cycle of relationships
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• Relationships across the life cycle
• Romantic love
• Adult attachment theory
• Pre-marital relationships
• Marital relationships
• Positive qualities and processes in relationships
• Social support
• Intimacy
• Negative qualities and processes in relationships
• Conflict
• Jealousy
• Infidelity
• Relationship violence

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Numa secção inicial procura-se caracterizar o fenómeno relacional, distinguindo-o de outros (individual, grupal,
familiar, social). Uma segunda enfatiza a diversidade das relações, tanto como resultado do seu desenvolvimento
como em consequência das suas funções, objectivos e regras (relações românticas, de amizade, colegas, família,
vizinhos, etc.) Procura-se caracterizar a dinâmica dos determinantes das relações, quer internos quer situados aos
outros níveis acima mencionados, contextualizando-os nessa diversidade. Nas secções finais, e com uma
abordagem semelhante, focaliza-se aspectos das relações que têm especiais consequências em termos da
adaptação, quer no sentido positivo, quer no negativo. Todo o processo se apoia na análise da literatura científica
internacional dentro deste domínio.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In the initial section, the phenomenon of relationships is characterized, and distinguished from others (individual,
group, family, social). A second section emphasizes the diversity of relationships, both as a result of their
development and as a consequent of their different functions, objectives, and rules (romantic, friendship, collegial,
family, neighbour, etc.) The dynamics of relationship determinants, both internal to the relationship and coming
from other levels, is analysed and explained, in the context of that diversity. In the final sections, with a similar
approach, the focus is on aspects of relationships that have relevant consequences for adjustment, either in a
positive or in a negative direction. The whole process is supported on the international scientific literature within
this domain.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Aulas teóricas de exposição/discussão (os alunos recebem previamente a bibliografia e os tópicos desenvolvidos
cada aula, por forma a não terem de se ocupar em tirar notas extensas e poderem participar activamente na
discussão, colocando questões e partilhando experiências); avaliação através de exame com perguntas de
resposta breve, exigindo um misto de conhecimento e aplicação (50% da nota final)
- Aulas práticas com actividades variadas (discussão de resultados de investigações, exercícios de aplicação,
preparação dos trabalhos de grupo), permitindo a ligação dos conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas com
situações concretas
- Trabalho prático de grupo desenvolvendo uma investigação simples, com elaboração de relatório/artigo de
investigação (30% da nota)
- Trabalho prático individual com análise crítica de um artigo da literatura científica (20% da nota)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Theoretical lecture/discussion classes (students are previously provided with the bibliography and the topics to
be developed in each class, so that they do not have to worry excessively with note-taking and can more actively
take part in discussions, raising questions and sharing experiences); evaluation by an exam composed of short-
answer essay questions, requiring a mix of knowledge and application (50% of the final grade)
- Practical classes with varied activities (discussion of research results, application execises, preparation of the
group paper), enable the connection of knowledge acquired in the theoretical classes to concrete situations
- Practical group paper developing a simple research study, with the writing of an article/research report (30% of the
grade)
- Practical individual paper, with the critical analysis of a scientific literature article (20% of the grade)

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

As aulas teóricas com exposição e discussão visam sistematizar os conhecimentos disponíveis na bibliografia,
salientando os pontos mais importantes e fazendo a ligação com as suas aplicações. Os mesmos objectivos estão
presentes no exame final. A discussão facilita a integração desses conhecimentos e contribui para a sua
valorização nas atitudes dos alunos e para o desenvolvimento de uma atitude crítica. Estes objectivos são também
perseguidos nos trabalhos individuais.
As aulas práticas permitem desenvolver as competências de aplicação dos conhecimentos a situações concretas,
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bem como as que se relacionam com a investigação dentro do domínio da unidade curricular. Estas competências
são também desenvolvidas no âmbitos do trabalhos práticos de grupo.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical lectures/discussions purport to systematize knowledge available in the bibliography, highlighting the
most relevant points and connecting them to applications. The same goals are present in the final exam. Discussion
facilitates the integration of knowledge and contributes to its valuing in the attitudes of students and to the
development of a critical attitude. All of these goals are also pursued in individual papers. Practical classes enable
the development of skills in applying knowledge to concrete situations, as well as of skills related to research
within the domain of the curricular unit. Both are also developed in the group practical papers.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bradbury, T. N., & Karney, B. R. (Eds.). (2010). Intimate relatonships. New York: W. W. Norton.
Duck, S. (Ed.). (1997). Handbook of personal relationships (2nd ed.). Chichester, England: John Wiley & Sons.
Duck, S. W. (1994). Meaningful relationships: Talking, sense, and relationships. Newbury Park, CA: Sage.
Duck, S. W. (2007). Human relationships (4th ed.). London: Sage.
Gottman, J., & Notarius, C. (2002). Marital research in the 20th century and a research agenda for the 21st century.
Family Process, 41, 159-197.
Hendrick, C., & Hendrick, S. S. (Eds.). (2000). Close relationships: A sourcebook. Thousand Oaks, CA, USA: Sage.
Reis, H. T., & Collins, W. A. (2004). Relationships, human behavior, and psychological science. Current Directions in
Psychological Science, 13, 233-237.
Vangelisti, A. L., & Perlman, D. (Eds.). (2006). The Cambridge handbook of personal relationships. New York, NY,
US: Cambridge University Press.

Mapa IX - Psicologia da Arte, Optativa, 2º Ano, 1º Semestre e 3º Ano 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia da Arte, Optativa, 2º Ano, 1º Semestre e 3º Ano 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel Duarte: 8 h/semana; 8h/week

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):
Objectivos
1.Promover a aprendizagem de conhecimentos relativos:
1.1às correntes e teorias da psicologia da arte
1.2.à especificidade dos processos psicológicos no contexto da apreciação e da criação da arte, do encontro
estético e das obras de arte
1.3.às aplicações da psicologia da arte
1.4.à psicologia das diferentes artes
2.Promover a capacidade de:
2.1.análise dos processos psicológicos envolvidos na apreciação e criação da arte, no encontro estético, na
execução artística, na crítica de arte e nas obras de arte
2.2.pesquisa e de análise crítica de informação da área da psicologia da arte
3. Motivar para a aprendizagem e investigação na área da psicologia da arte

Competências a desenvolver:
-de compreensão e análise crítica de conhecimento derivado da investigação psicológica
-de composição escrita e apresentação oral de revisões de literatura
-de aprendizagem colaborativa
-de transferência de conhecimentos adquiridos a novas situações

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To promote learning of knowledge on:
1.1psychology of art theories and trends
1.2.psychological processes of art appreciation and creation, aesthetic encounter and the works of art
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1.3.psychology of art applications
1.4.psychology of different arts
2. To promote the capacity to:
2.1. analyse the psychological processes involved in appreciation and creation, aesthetic encounter and the works
of art
2.2. research and critical information on the area of psychology of art
3. Motivate for the learning and researching on psychology of art

Competencies to develop:
-comprehension and critical analysis of knowledge derived from psychology research
-writing composition and oral presentation of literature reviews
-collaborative learning
-knowledge transfer

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Epistemologia da Psicologia da Arte (I.1. Definição, Âmbito e Importância; I.2. História e Correntes;I.3.
Metodologia)
II. Psicologia Fundamental da Arte
II.1. Aspetos Emocionais da Apreciação e da Criação da Arte
II.2. Cognitivos
II.3. Comportamentais
II.4. Psico-Sociais
II.5. Desenvolvimentistas
II.6. Interação do contexto com os processos psicológicos envolvidos na Apreciação e da Criação da Arte
II.7. Psicologia das obras de Arte, do encontro estético, da execução artística e da crítica de Arte.
III. Psicologia Aplicada da Arte
III.1. Aplicações à Apreciação da Arte; III.2. à Criação Artística; III.3. Psico-Educacionais; III.4. Clínicas; III.5.
Psicossociais)
IV. Psicologia das Artes
IV.1. Psicologia das Artes Visuais; IV.2. da Música; IV.3. do Teatro, do Cinema e da Dança; IV.4. da Fotografia; IV.5.
da Arquitetura e do Design; IV.6. das Artes Decorativas; IV.7. da Banda Desenhada e da Ilustração
VI. Psicologia da Arte e Psicologia na Arte

6.2.1.5. Syllabus:
I. Epistemology of psychology of art (I.1. Definition, cover and importance; I.2. History and main currents; I.3.
Methodology)
II. Fundamental psychology of art
II.1. Emotional components of art appreciation and creation
II.2. Cognitive
II.3. Behavioral
II.4. Psychosocial
II.5. Developmental
II.6.Interaction of context with psychological processes involved in art appreciation and creation
II.7. Psychology of the works of art, of aesthetic encounter, of artistic execution and of art critics
III. Applied psychology of art (III.1. Applications to art appreciation; III.2. to art creation; III.3. Psycho-Educational;
III.4. Clinical; III.5. Psychosocial)
IV. Psychology of the arts (IV.1. psychology of visual arts; IV.2. of music; IV.3. of theatre, cinema and dance; IV.4. of
photography; IV.5. of architecture and design; IV.6. of decorative arts; IV.7. of cartoons and illustration)
VI. Psychology of art and psychology in the arts

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A promoção dos conhecimentos previstos, o desenvolvimento das capacidades alvejadas e o aumento da
motivação para a aprendizagem e investigação da psicologia da arte pretendidas nos objectivos são alcançáveis
através do ensino dos conteúdos considerados, relacionados com as bases epistemológicas da psicologia da arte,
das teorias e de estudos da psicologia fundamental da arte, das aplicações da psicologia da arte, da psicologia dos
diferentes domínios artísticos e da relação da psicologia com a arte

Mais se indica os conteúdos programáticos que constituem a base curricular preferencial para atingir os objetivos
a desenvolver pela unidade curricular:
Objetivo 1 – Conteúdos I, II, III, IV e V
Objetivo 2 – Conteúdos II e IV
Objetivo 3 – Conteúdo IV

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Promotion of previewed knowledge, development of aimed capacities and the previewed increase of motivation to
learn and research on psychology of art that are the course goals are reachable through the teaching of considered
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contents, related with psychology of art epistemological basis, theories and studies of fundamental psychology of
art, psychology of art applications, psychology of different artistic domains and with the relation between
psychology and art
Therefore, here is the alignment of course programmatic contents with its more relevant educational goals:
Goal 1 – Contents I, II, III, IV and V
Goal 2 – Contents II and IV
Goal 3 – Contents IV

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos de ensino:
1.-Exposição de informação com apresentação comentada de exemplos (obras de arte, registos documentais e
outros materiais relevantes)
2.-Exercícios de aplicação dos conhecimentos adquiridos
3.-Depoimentos de artistas e de especialistas convidados
4.-Visitas de estudo a museus, galerias, ateliers, escolas de arte e outros locais relevantes
5.-E-learning (com base em recursos multimédia disponibilizados no sítio web da disciplina)

Avaliação:
- Revisão de literatura sobre um tema à escolha da psicologia da arte (70% da classificação)
- Apresentação duma sumula da revisão numa aula (30% da classificação)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methods:
1.-Lecturing exemplified with Works of art reproductions, documental registers and other relevant materials
2.-Transfer exercises of appliance of acquired knowledge
3.-Testimonies of artists and of invited guests
4.-Field trips to museums, galleries, workshops, art schools and other relevant places
5.-E-learning (based on multimedia resources available on the course website)

Evaluation:
- Literature review on an optional theme of psychology of art (70% of the grade)
- Presentation of a summary of the literature review (30% of the grade)

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

A promoção dos conhecimentos prevista nos objectivos é sobretudo viabilizada pelo método expositivo. O
desenvolvimento das capacidades alvejadas está igualmente alinhado com o método expositivo mas também com
o de exercícios de aplicação, com o de análise de depoimentos, com o de visitas de estudo e com o de e-learning.
Finalmente, o objectivo de aumentar a motivação para a aprendizagem e investigação da psicologia da arte é
particularmente concordante com o método de exercícios de aplicação e de e-learning
Assim, os objectivos de aprendizagem encontram-se particularmente alinhados com os métodos de ensino do
seguinte modo:
Objetivo 1 – Método 1 e 5
Objetivo 2 – Método 1, 2, 3, 4 e 5
Objetivo 3 – Método 2 e 5

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The previewed promotion of knowledge is mainly achievable through lecturing. The previewed development of
capacities is equally aligned with with lecturing but also with transfer exercises, analysis of testimonies, field trips
and e-learning. Finally, the goal of motivation increase is particularly aligned with transfer exercises and e-learning.
Therefore, the goals are aligned with the teaching methods in the following way:
Goal 1 – Method 1 and 5
Goal 2. – Method 1, 2, 3, 4 and 5
Goal 3. – Method 2 and 5

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Arnheim, R. (1986) New essays on the psychology of art. Berkeley: University of California Press
Arnheim, R. (1988) The power of the center: a study of composition in the visual arts. Berkeley: University of
California Press
Gardner, H. (1982) Art, mind and brain: a cognitive approach to creativity. N.Y.: Basic Books
Gombrich, E. (2002) Art and illusion: a study in the psychology of pictorial representation. London: Phaidon Press
Gombrich, E., Hochberg, J & Black, M. (1994). Art, perception, and reality. Baltimore: The John Hopkins University
Press
Parsons, M. J. (1990). How we understand art : a cognitive developmental account of aesthetic experience.
Cambridge: Cambridge University Press
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Solso, R. L. (1996). Cognition and the visual arts. Cambridge: The MIT Press
Solso, R. L. (2003). The psychology of art and the evolution of the conscious brain. Cambridge: The MIT Press
Winner, E. (2000). Invented worlds: the psychology of the arts. Cambridge: Harvard University Press

Mapa IX - Introdução ao Aconselhamento Educacional, Optativa, 3º Ano, 1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução ao Aconselhamento Educacional, Optativa, 3º Ano, 1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Dulce Gonçalves- 6h/semana

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):
1. Conhecer algumas perspectivas actuais sobre aconselhamento psico-educacional.
2. Compreender o papel e as funções do psicólogo educacional em diferentes contextos, tendo em vista uma futura
opção pessoal ou o trabalho em equipas multidisciplinares.
3. Conhecer estratégias de prevenção e apoio a problemas na aprendizagem e no ensino em diferentes fases da
vida humana.
4. Incentivar a investigação sobre novas perspectivas e procedimentos de avaliação e intervenção neste domínio.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Know some perspectives on current psycho-educational counseling.
2. Understand the role of and functions of the educational psychologist in different contexts, with a view to future
personal choice or work in multidisciplinary teams.
3. Know strategies for prevention and support for problems in learning and teaching at different stages of human
life.
4. Encourage research into new perspectives and procedures for assessment and intervention in this area.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Evolução dos modelos de aconselhamento psico-educacional: problemas, desafios e novas perspectivas.
• A função do psicólogo educacional: exemplos e estudos de caso.
• Diversificação e criação de novos contextos educacionais
• O papel das equipas multidisciplinares.
• Comunidades multiculturais: riscos, prevenção e oportunidades
2. Contributos para uma aprendizagem ao longo da vida.
• Aprendizagem cultural e culturas de aprendizagem
• Literacia e estratégias de leitura e escrita em diferentes contextos
• Contos e narrativas para o auto-conhecimento e desenvolvimento pessoal
3. Problemas na aprendizagem, auto-conhecimento e desenvolvimento pessoal
• Crises de desenvolvimento e problemas na aprendizagem ao longo da vida.
• Desenvolvimento metacognitivo e auto-regulação da aprendizagem
• Resiliência, motivação e auto-controlo
• Dificuldades de aprendizagem funcionais e disfuncionais
• Projectos de vida e projectos de aprendizagem

6.2.1.5. Syllabus:
1. Evolution of models in psycho-educational counseling: issues, challenges and new perspectives.
• The role of the educational psychologist: examples and case studies.
• Diversification and development of new educational contexts
• The role of multidisciplinary teams.
• Multicultural Communities: risks, prevention, and opportunities
2. Contributions to a life-long learning perspective.
• Learning culture and learning cultures
• Literacy and reading strategies and writing in different contexts
• Stories and narratives for self-knowledge and personal development
3. Problems in learning, self-knowledge and personal development
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• Crisis and development issues in lifelong learning.
• Development and metacognitive self-regulated learning
• Resilience, motivation and self-control
• Projects of life and learning projects

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos estão organizados em três grandes domínios, propondo um olhar sobre o passado, presente e
futuro da Psicologia Educacional, de uma forma nem teórica nem exaustiva, antes exemplificativa e mobilizadora.
Permitem um contacto com uma multiplicidade de exemplos e de modelos de aplicação da Psicologia Educacional
em contexto, abrindo a novas perspectivas e permitindo compreender de forma mais abrangente o leque de
funções de um profissional neste domínio. Todos os conteúdos são apresentados de forma a questionar e a
promover a reflexão, encontrando novas possibilidades e desafios ao nível da investigação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents are organized in three broad areas, offering a glimpse into the past, present and future of Educational
Counselling and Psychology, in a way neither theoretical nor exhaustive. Instead we try to exemplify, to illustrate
and visit, very different educational contexts. This unit allow a personal contact with a multiplicity of models and
examples of application in the context of Educational Psychology, opening new perspectives and enabling students
to understand more fully the range of functions of a professional in this field. All contents are presented in order to
promote reflection and questioning, finding new opportunities and challenges for research.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição e debate, trabalho de grupo, trabalho de projecto, exercícios de aplicação e estudos de caso.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation and discussion, group work, project work, exercises and case studies.

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

Sendo uma disciplina muito orientada para a descoberta e compreensão desta área de intervenção educacional,
procura sempre um envolvimento de todos os estudantes em actividades práticas diversas. Propõe-se o contacto
com profissionais e contextos de aplicação, a pesquisa e a elaboração de novos projectos. Espera-se que o aluno
se coloque a possibilidade de vir a exercer neste domínio ou em outros similares. Ou que aprenda a interargir com
profissionais de aconselhamento educacioanl em processos multidisciplinares.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Being a discipline oriented towards discovery and understanding of this area of educational intervention, it always
seeks to involve all students in various practical activities. We propose the contact with professionals and with real
contexts, we request the research and development of new projects. It is expected that each student consider the
possibility of coming to work in this area, in similar or new contexts. They learn to interact with professionals of
counseling in very different multidisciplinary educational contexts.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bruner, J. (1996). Cultura da educação. Lisboa: Edições 70
Geldard, K. & Geldard, D. (2008). Counselling children: a practical introduction (3rd ed.). LosAngeles: Sage
Publications
Gredler, M. (1997). Learning and instruction: theory into practice. New Jersey: Merrill, Prentice Hall.
Ormrod, J. (2006). Educational Psychology: developing learners. Merrill-Prentice Hall
Sternberg, R.; Grigorenko, E. (2003). Crianças rotuladas: o que é necessário saber sobre as dificuldades de
aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas
Senge, P. M., Cambron-McCabe, N. H., Lucas, T., Smith, B., Dutton, J. & Kleiner, A. (2000). Schools That Learn: A
Fieldbook for Teachers, Administrators, Parents and Everyone Who Cares About Education (A Fifth Discipline
Resource). Nicholas Brealey Publishing
Sink, C. (2005). Contemporary School Counseling: Theory, Research and Practice. Boston, New York: Houghton
Mifflin Company.

Mapa IX - Processo de Luto, Optativa, 3º Ano, 1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Processo de Luto, Optativa, 3º Ano, 1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
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António José Feliciano Barbosa, 6h/semana; 6h/week

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):
1 - Aprofundar conhecimentos sobre os principais modelos conceptuais do luto
2 - Compreender as consequências físicas, psicológicas e sociais do luto
3 - Identificar as principais fases do processo do luto
4 - Diferenciar luto normal, complicado, psicopatológico
5 - Identificar factores de risco de luto complicado
6 - Conhecer estratégias de prevenção e intervenção individual, familiar e grupal
7 - Saber intervir em situações de catástrofe

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1 - To know the major conceptual models of grief
2 - To understand the physical, psychological and social aspects of grief
3 - To identify the key stages of the grieving process
4 - To differentiate normal, complicate and psychopathological grief
5 - To identify risk factors for complicated grief
6 - To learn prevention and intervention strategies for individuals, families and groups
7 - To know to intervene in disaster situations

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Evolução das concepções e modelos de luto
2 - Aspectos neuroimunoendócrinos, psico-culturais e espirituais do processo de luto
3 - Fases normais integrativas do processo de luto
4 - Formas de luto complicado e psicopatológico
5 - Luto em situações de saúde agudas, crónicas e terminais
6 - Luto na criança, no adolescente, no casal e no idoso
7 - Luto nos cuidadores e nos profissionais de saúde
8 - Luto em situações de catástrofe
9 - Factores de risco e de vulnerabilidade no luto
10 - Estratégias de intervenção individual, familiar e grupal
11 - Programas de intervenção em instituições de saúde e de protecção civil ou militar 12 - Metodologia de
investigação sobre luto

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Evolution of grief concepts and models
2 - Neuroimunoendocrinological, psychocultural and spiritual aspects of the grieving process
3 - Normal integrative phases of the grieving process
4 -Grief in acute health, chronic and terminal situations
6 - Grief in children, adolescents, elderly and couples
7 - Grief in caregivers and health professionals
8 - Grief in disaster
9 - Grief risk and vulnerability factors
10 - Individual, family and group intervention strategies
11 - Intervention programs in healthcare institutions and in civilian or military settings
12 - Methodology of research on bereavement

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos selecionados criam condições para obtenção dos objetivos de aprendizagem.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The selected content create conditions for achieving the learning objectives.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposições teóricas, análise/ discussão de textos teóricos e de investigações empíricas e respectivos instrumentos
de avaliação, estudo de casos, a análise crítica de vídeos com situações clínicas de referência e de intervenção
terapêutica específicas e a simulação de papéis sobre formas de intervenção individual, familiar e grupal.
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A avaliação consiste na apresentação e discussão de um trabalho de grupo (sem ponderação quantitativa) e prova
escrita individual, sem consulta, com 8 perguntas de resposta curta (0-20).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, analysis / discussion of theoretical writings and empirical investigations and related assessment tools,
case studies.
Critical analysis of videos with reference to clinical situations and therapeutic interventions
Role-playing in specific forms of intervention on individual, family and group.

The assessment is:
- Presentation and discussion of a work group (aproved/not aproved)
- Individual written exam, without consultation, with 8 short questions (0-20)

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

A diversidade de técnicas pedagógicas utilizadas permite a concretização integrada dos objetivos de
aprendizagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The diversity of teaching techniques used allows the integrated implementation of the learning objectives

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Barbosa, A. (2010). Processo de luto. In. Barbosa A e Neto IG, eds. Manual de Cuidados Paliativos. 2ª ed rev. aum.
Lisboa: Núcleo de Cuidados Paliativos/Centro de Bioética/Faculdade de Medicina de Lisboa; pp. 487-532.
Andrade, T, Barbosa, A. (2010). Luto infantil. In Barbosa A e Neto IG, eds. Manual de Cuidados Paliativos. 2ª ed rev.
aum. Lisboa: Núcleo de Cuidados Paliativos/Centro de Bioética/Faculdade de Medicina de Lisboa; pp. 533-562.
Bowlby, J. (1998). Apego e Perda. Porto Alegre. Martins Fontes.
Parkes, CM (1998) Luto. Estudos sobre a perda na vida adulta. S. Paulo. Summus Editorial.
Parkes, CM, Langani, P , Joung, B (2003) Morte e luto através das culturas. Lisboa. Climepsi.
Worden, J W (1998) Terapia do Luto. Um manual para o profissional de saúde mental. Porto Alegre. Artes Medicas.

Mapa IX - Neurobiologia do Comportamento, Optativa, 3º Ano, 1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Neurobiologia do Comportamento, Optativa, 3º Ano, 1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Barahona Fernandes Simões da Fonseca: 6h/semana; 6h/week

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):
Preparação teórica que visa aprofundar os conhecimentos básicos acerca da perspectiva multidisciplinar,
essenciais à formação de um psicólogo visando a aquisição de modelos de integração bio-psico-social. A fisiologia
e a estrutura do Sistema Nervoso, tomando como referência as funções psicológicas, são estudadas numa
perspectiva em que se salienta o processamento da informação no Sistema Nervoso pela referência aos modelos
de redes neuronais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main objective is to develop in students a mastery of theories for the interpretation and multidisciplinary study
of human behavioural and physiological processes aiming the acquisition of models and critical episthemological
reasoning about bio-psico-social models. In this course, neurobiology basis of behavior are studied in a
perspective which emphasizes information processing in Nervous System. Formal models of neurons and neuronal
networks are introduced.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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O neurónio como unidade estrutural e como unidade processadora da informação. Códigos do SN. Neurónios
formais de McCulloch e Pitts e modelos lógicos. A metáfora computacional aplicada ao estudo do processamento
da informação no SN. O conceito de código neuronal. As propriedades formais dos códigos neuronais (Perkel e
Bullock).
O processamento local sináptico e dendrítico - revisão do modelo H-H do neurónio; modelos de redes neuronais
dendrodendriticas
Sistemas de neurotransmissão. Plasticidade sináptica na Formação do Hipocampo, no Cerebelo e na Amígdala;
Relação com os processos e sistemas da memória
Sistemas perceptivos e codificação das mensagens neuronais.
Bases neuronais da regulação da conduta instrumental. O conceito de equivalência motora de Hebb. Hierarquia
das estruturas de regulação e comando da conduta.
Padrão de actividade de assembleias neuronais: exemplos (1) os mapas cognitivos do Hipocampo (2)
representação dos movimentos no córtex motor.

6.2.1.5. Syllabus:
Levels in nervous system (NS) Structure and organization. Information Theory; the neuron as an information
processing unity. NS coding (concepts and characteristics). McCulloch and Pitts formal neurons and logical
calculus. Computational models applied to the information processing in NS.
Classical neurophysiological models of neuron revised – the complexity of neuronal functions and diversity of
synaptic interactions. Model of local, dendritic and axonal synaptic integration. Neurotransmission systems:
neuroanatomical description and functions. Synaptic plasticity – Hyppocampal System and Cerebellar circuits and
the formation of memories. Coding of neuronal messages: anatomical or topographic codes and functional (pattern
of neuronal activity) codes - data and behavioural functions. Perceptual systems.
Neuronal basis of instrumental behavior. Motor equivalence concept of Hebb. Hierarchy and distributed functions in
the neuronal planning, regulation and command of voluntary action.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O principal objetivo da Unidade Curricular é a formação teórica dos estudantes permitindo a leitura dos dados
fisiológicos de um modo que permita a integração com os dados Psicológicos num modelo sistémico. Todos os
conteúdos da Unidade Curricular relevam diretamente deste objetivo porquanto os conteúdos acerca da estrutura e
função do Sistema Nervoso não são abordados numa perspectiva puramente descritiva. A ênfase é na
interpretação lógica, computacional ou funcional dos dados fisiológicos como está expresso nos conteúdos
programáticos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The main objective of this study program is theoretical preparation of students allowing them to critically think and
interpret physiological data aiming the integration of psychological knowledge in a systemic model. All contents
are directly related to this objective for the knowledge about the structure and functions of Nervous System are
studied emphasizing the functional, logical and computational interpretation.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino estão condicionados pelo elevado número de alunos que optam por frequentar esta Unidade
Curricular. Utilizam-se os métodos expositivo nas aulas teóricas comuns ao curso, com recurso a meios áudio-
visuais que incluem apresentações em powerpoint que pontuam e sintetizam a comunicação oral, esquemas e
diagramas, vídeos e ainda programas informáticos que simulam o comportamento de redes neuronais e em que os
parâmetros podem ser modificados. A participação dos alunos é permanentemente estimulada – de um modo
informal no início do semestre, intervindo, esclarecendo duvidas e no final do semestre, de uma forma mais
sistemática são convidados a exporem um contributo individual. Nas aulas teórico – práticas a participação e
atitude proactiva dos estudantes é solicitada em grupo e ainda individual. A avaliação consiste na apresentação
oral e redação de uma pequena monografia elaborada individualmente.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methods are dependent upon the number of students that choose this option, which is usually high.
Theoretical classes directed to the whole group utilize oral and visual means of presentation, namely audio-visual
media which include powerpoint presentations, video and informatic programs that simulate neuron’s or neuronal
nets behavior. Students’ active participation is encouraged, firstly in an informal way and latter elaborating a group
presentation and also an individual written and oral work.Students can choose the main subject of their individual
work adopting a neurobiological perspective. The project of this work has to be orally presented and debated in
classes, and its final elaboration is presented in written format respecting APA format; it constitutes the main
evaluation document.

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

Utilizam-se metodologias de ensino variadas, favoráveis às aprendizagens previstas. Nas aulas teóricas usam-se
diversos recursos para apoiarem a exposição (e. g. apresentações power point, plataforma on-line - elearning, sites
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da internet, modelos físicos, material bibliográfico, vídeos e programas informáticos). Estimulam-se os estudantes
nas aulas teóricas e teórico-práticas a intervir e esclarecer dúvidas. Esta interação ultrapassa o período das aulas e
os alunos são convidados a esclarecerem dúvidas fora do horário das aulas, em horários combinados no início do
semestre (atendimento) mas que também podem ser agendados pontualmente conforme as disponibilidades do
docente e dos estudantes. Nas aulas teórico práticas os estudantes participam em várias atividades de
aprendizagem (e.g. discussões, análise de textos, elaboração escrita e exposição oral dos temas programáticos).
Esta participação ocorre organizada em grupos estudantes, por temas que são agendados no inicio do ano. Os
estudantes são também convidados para participarem individualmente na organização e dinamização de atividades
a desenvolver nas salas de aula.
O uso de material visual como as apresentações powerpoint permite que a exposição oral seja acompanhada da
mensagem escrita (frequentemente slides) – que realça e sintetiza os aspectos essenciais, documentando os
conteúdos das aulas e remetendo também para as referências bibliográficas que assim ficam de imediato
integradas com os conteúdos. Além dos slides com bullets resumo dos conteúdos orais que estão a ser expostos
também se apresentam diagramas, esquemas simplificadores e ainda outro material relevante para os conteúdos
expostos (microfotografias de preparações do Sistema Nervoso, modelos virtuais da anatomia do Sistema Nervoso,
dados experimentais, simulações de comportamentos neuronais em que os parâmetros podem ser modificados,
observação, registo e análise de dados fisiológicos usando o programa acqknowledge)
Espera-se que alguma redundância da comunicação, a utilização da comunicação oral e visual, facilite a atenção e
consolidação em memória, sintetize a informação complexa. O uso de diagramas e esquemas simplificadores
facilitam a apreensão dos conteúdos. Estas apresentações, os capítulos de manuais e artigos científicos de
referência, respeitando as normas dos Direitos de autor, são disponibilizados no elearning, que apoia o ensino
presencial. As indicações bibliográficas são diversas, tenta-se incluir sempre um texto mais simples e uma
referência mais avançada, frequentemente artigo científico de autor. Outras referências de consulta facultativa são
sugeridas e disponibilizadas.
O convite sistemático dirigido aos estudantes para intervirem esclarecendo dúvidas, elaborarem trabalhos de
grupo e outros trabalhos, individualmente e comunicarem na forma oral e redigirem uma pequena monografia
proporciona diversas formas de dinamizar a participação dos estudantes.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The main purpose is theoretical preparation of future psychologists in a complementary domain of knowledge.
Complexity and multiple sources of information lead to the use of teacher’ theoretical presentations supported by
diverse resources such as power point presentations, elearning, internet sites, videos, informatics programs. Active
participation of students is systematically encouraged. Sometimes interaction with teacher continues after the
classes, more usually concerning the elaboration of individual presentation. In pratical-theoretical classes students
participate in diverse learning activities (e.g., discussions, debate of relevant papers, written and oral elaboration of
presentations). This participation occurs either in small groups of students or individually. In classes the main
subjects are combined in the beginning of the semester, related to the contents of theoric classes. Nevertheless
students are encouraged to discuss with the teacher and present to the group class a subject that has interested
them.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Estas referências são completadas por artigos de autor específicos sobre cada conteúdo.

Baddely R, Hancock P, Foldick P (Eds) (2000): Information theory and the brain. Cambridge University Pess,
Cambridge.
Brodal P (2010): The Central Nervous System. 4th Ed. OUP, NY.
Sénior C, Russell T, Gazzaniga MS (2006): Methods in Mind. MIT Press, Massachusetts.
Shepherd GM (2001): Neurobiology. Oxford University Press, London
Shepherd GM (2004): The synaptic organization of the brain. Fith Edition. Oxford University Press, London

Mapa IX - Temas de Psicologia Social, Optativa; 3º Ano, 1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Temas de Psicologia Social, Optativa; 3º Ano, 1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Sofia Santos 2 h/semana;2 h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Mário Augusto de Carvalho Boto Ferreira: 1 h/semana
Paula Carneiro: 1 h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mário Augusto de Carvalho Boto Ferreira: 1 h/week
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Paula Carneiro: 1 h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivo Geral
Desenvolver e aprofundar de forma crítica e actualizada alguns dos principais temas de investigação em Psicologia
Social.

Objectivos Específicos:
1. Desenvolver uma compreensão profunda dos mecanismos sócio-psicológicos envolvidos em temas centrais da
investigação em Psicologia Social.
2. Comparar e contrastar diferentes teorias desenvolvidas no âmbito destes temas
3. Avaliar a qualidade da investigação empírica que dá suporte às diferentes teorias e modelos e discutir as suas
limitações.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General goal
To promote the acquisition of substantive knowledge about some of the most important thematics of Social
Psychology.

Specific goals
1. To develop a deep understanding of the psychological processes involved in central themes of Social
Psychology
2. To compare and contrast different theories about central themes in Social Psychology
3. To assess the quality of empirical research supporting the different theories and discuss its limitations.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Formação de Impressões
a. Organização e integração de informação

b. A importância dos esquemas cognitivos

c. O modelo contínuo de Fiske & Neuberg e suas alternativas

2. Atribuição Causal e Percepção de pessoas

a. Heider e o estudo da atribuição causal

b. Modelos clássicos de atribuição causal

c. Atribuição Causal e percepção de pessoas

3. Inferências espontâneas de traço

a. Principais paradigmas: vantagens e limitações

b. Consequências comportamentais e sociais das primeiras impressões

4. Influência Social

a. Responsabilidade social e obediência

b. Influência Social das maiorias e minorias

c. contaminação Social e Falsas memórias

6.2.1.5. Syllabus:
1. Impressions of personality
a. Organization and integration of personality information

b. cognitive schemata

c. The continuum model of Fiske & Neuberg and its alternatives

2. Causal atribution and person perception

a. Heider and causal attribution
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b. Models of causal attribution

c. Causal attribution and person perception

3. Spontaneous trait inferences
a. Main experimental paradigms

b. Social and behavioral consequences of first impressions

4. Social Influence

a. Social responsibility and social influence

b. Social influence of the minorities and majorities

c. Social contamination and false memories

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos considerados decorrem dos objectivos específicos acima enunciados, ou seja, da
centralidade conceptual e histórica dos conteúdos e da sua actualidade e relevância para a investigação actual.
Assim, tem-se temáticas centrais em Psicologia Social tais como as relativas a formação de impressões (Garrido,
Garcia-Marques, Ferreira & Jerónimo, no prelo); atribuição causal, percepção de pessoas e inferências
espontâneas de traço (Ferreira, Garcia-Marques, Garrido, no prelo); e influência social (Garcia-Marques, Ferreira &
Garrido, no prelo).

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course main topics follow from the aforementioned specific goals and from their conceptual and historical
relevance to the research in social psychology nowadays. It thus includes central topics of social psychology such
as impression formation of personality (Garrido, Garcia-Marques, Ferreira & Jerónimo, no prelo); causal attribution,
person perception and spontaneous trait inferences (Ferreira, Garcia-Marques, Garrido, no prelo); and social
influence (Garcia-Marques, Ferreira & Garrido, no prelo).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para a concretização dos objectivos de aprendizagem, a UC é organizada em função da discussão de artigos
referentes aos temas cruciais incluídos no programa e que permitam a aquisição de um mapa conceptual sobre os
diferentes dominios.
Nas aulas teóricas, o docente apresenta uma visão geral dos temas do programa e faz o enquadramento das aulas
práticas.
Em cada aula prática é apresentado por um grupo de alunos um artigo científico acerca das áreas temáticas
abordadas.
A outra componente de avaliação inclui um exame com formato de teste de escolha multipla
sobre todos os conteúdos programáticos.
Avaliação - Trabalhos de grupo: apresentação e discussão de artigo e realização de uma ficha de leitura sobre o
mesmo (50% da avaliação);
Exame individual: Resposta a teste americano sobre todos os pontos do programa (50%).
É necessário obter aproveitamento nas duas componentes, ou seja, a nota mínima de cada componente
(apresentação e exame) é de 10 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
To achieve the aforementioned goals the course is structured in terms of the discussion of scientific articles related
to the central themes included in the program capable of developing a conceptual map on those different central
themes.
The course will be divided in two parts. In the first part the instructor’s lectures present a global view of the main
topics and give an outline of the topics to be presented on the second part. In the second part, a group of students
present a scientific article concerning the main topics of the course. The other component of the evaluation is a
multiple-choice test including all the program contents.
Evaluation
Group assignments: presentation and discussion of a research article including a short written report (50%);
Individual assignments: multiple-choice test including all program contents (50%).
Students need to get approval on both evaluation components, that is, 10 (in 20) in each component.

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

As presentes metodologia e avaliação facultam a possibilidade de tomar simultaneamente em consideração
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elementos relativos ao objectivo geral e aos objectivos específicos da disciplina.
O objectivo geral de promover junto dos estudantes a aquisição dos conhecimentos substantivos mais relevantes
sobre as principais abordagens científicas dos temas centrais em Psicologia Social é avaliado genericamente
através dos objectivos específicos em que se decompõe e também, mais directamente, na apresentação e
discussão aprofundada de um artigo científico e respectiva ficha de leitura, em particular pela avaliação da
qualidade da revisão de literatura constante nesta apresentação que, para além de permitir avaliar a capacidade
dos estudantes de fazer uma análise critica de abordagens teóricas, configura uma boa aproximação do grau de
sofisticação e aprofundamento com que discutem a qualidade da investigação cientifica.
1- O objectivo específico de desenvolver uma compreensão profunda dos mecanismos sócio-psicológicos
envolvidos em temas centrais da investigação em Psicologia Social, é avaliado pela qualidade do desempenho na
apresentação em grupo, na elaboração da ficha de leitura e também através de algumas questões propostas no
exame de formato tipo americano que remetem fundamentalmente para a compreensão de processos socio-
cognitivos envolvidos.
2- O objectivo específico de comparar e contrastar diferentes teorias desenvolvidas no âmbito destes temas, é
avaliado pela qualidade do desempenho na elaboração e exposição crítica da apresentação do artigo científico.
3- O objectivo específico de avaliar a qualidade da investigação empírica que dá suporte às diferentes teorias e
modelos e discutir as suas limitações, é avaliado na sua componente mais elementar pelo desempenho no exame
individual e pela discussão feita dos artigos científicos nas aulas práticas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presented course organization and evaluation allows for the simultaneous assessment of the general and
specific goals.
The general goal of promoting the acquisition of substantive knowledge about most central scientific approaches
to the central thematics in Social Psychology is evaluated via the specific goals stemming from it and, more
directly, considering students’ performance on the presentation and discussion of the research article and small
report about it, namely, the quality of of the literature review presented. This introduction provides a good estimate
of the level of critical analysis of theoretical approaches developed by the students and of the level of
sophistication in discussing the quality of scientific research.
1. The specific goal concerning the development of a deep understanding of the psychological processes involved
in the central themes of social psychology in the program, is assessed via the group assignment and also by
specific questions to include in the multiple-choice test that focused on the understanding of critical issues of
social cognitive processes.
2. The specific goal to compare and contrast different theories about central themes in Social Psychology is
assessed via the presentation and discussion of the research paper.
2. The specific goal of assessing critically the quality of empirical research supporting the main scientific
approaches in these themes and of discussing their limitations, is evaluated at its more elemental level by the
multiple-coice test but also by the quality of the presentation/discussion of the research paper (group
assignement).

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Ferreira, M. B., Garcia-Marques, L., Garrido, M., (no prelo). Atribuição causal e inferência de disposições no mundo
social In J. Vala & M. B. Monteiro (orgs.), Manual de psicologia social, 8ª Ed.
Hamilton, D.L. (1986). Person perception. In Berkowitz (Ed.), A Survey of Social Psychology (pp.135-162). New York:
Holt, Rinehart & Winston.
Garcia-Marques, L., Ferreira, M. B. & Garrido, M. (no prelo). O inferno são os outros: O estudo da influência social.
In J. Vala & M. B. Monteiro (orgs.), Manual de psicologia social, 8ª Ed.
Garrido, M., Garcia-Marques, L., Ferreira, M. B. & Jerónimo, R. (no prelo). Formação de impressões e memória de
pessoas. In J. Vala & M. B. Monteiro (orgs.), Manual de psicologia social, 8ª Ed.
Loftus, E. F. (1997, September). Creating false memories. Scientific American, 277, (3), 70-75 (existe trad.
Portuguesa)

Mapa IX - Neuropsicologia Cognitiva, Optativa, 2º Ano, 2º Semestre e 3º Ano, 1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Neuropsicologia Cognitiva, Optativa, 2º Ano, 2º Semestre e 3º Ano, 1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Ventura Fernandes da Rocha; 8h/semana; 8h/week

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):
Objectivos
Conhecer e compreender processos cognitivos como a percepção, a atenção, a memória e a linguagem e as suas
disfunções. Conhecer e valorizar os contributos conjuntos da neuropsicologia, da neurologia, da psicologia
cognitiva, das técnicas de neuroimagem e da neurociência computacional para o estudo e compreensão dos
processos cognitivos.

Competências a desenvolver
• Aquisição de um quadro conceptual pluridisciplinar para o estudo dos processos cognitivos.
• Aquisição de conhecimentos nucleares na área da Neuropsicologia Cognitiva.
• Autonomia na pesquisa bibliográfica na área das Neurociências Cognitivas.
• Capacidade de reflectir criticamente sobre textos científicos.
• Capacidade de analisar e interpretar estudos de caso à luz de modelos teóricos cognitivos e neuropsicologicos
subjacentes.
• Avaliação crítica da investigação na área da Neuropsicologia Cognitiva.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives
Know and understand cognitive processes such as perception, memory, language and its disfunctions., Know and
value the joint contributions of neuropsychology, cognitive psychology, neuroimaging techniques ands
computational neurosciences for the study and understanding of cognitive processes.

Competences to develop

• Acquisition of multidisciplinary conceptual framework for the study of cognitive processes.
• Acquisition of nuclear knowledge in the área of cognitive neuropsychology
• Promote the autonomy in the bibliographic research in the área of cognitive neurosciences
• Capacity to think critically about scientific texts
• Capacity to analyze and interpret study cases on the basis of the underlying theoretical cognitive and
neurospsychological models
• Critical evaluation of the investigation in the área of Cognitive neuropsycgology

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conteúdos programáticos
1. Introdução e perspectiva histórica
2. Métodos e técnicas
3. Percepção visual; reconhecimento de objectos; reconhecimento de faces
4. Atenção; representação espacial
5. Consciência, preparação e execução de acções
6. Memória
7. Percepção da fala; reconhecimento da palavra falada; produção de palavras faladas
8. Reconhecimento de palavras escritas; produção de palavras escritas
9. Funções executivas
10. Emoções e cognição social

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction and historical persppectives
2.Methods and techniques
3. Visual perception; object recognition; face recognition
4. Attention and spatial representation
5. Consciousness. Preparation and execution of actions
6. Memory
7. Speech perception; spoken Word recognition; production of spoken words
8. Recognition of written words; production of written words
9. Executive functions
10. Emotions and social cognition

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa permite aos estudantes conhecerem e compreenderem vários processos cognitivos sublinhando-se o
valor destes processos para várias disciplinas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program allows students to know and understand several cognitive processese emphasyzing the value of these
processes to several disciplines.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Teóricas
Exposição temática geral
Nestas aulas, o docente procede a uma exposição da temática vertente, introduzindo os elementos considerados
fundamentais para uma compreensão adequada da matéria abordada nas aulas práticas, interligando essa matéria
e estabelecendo as relações conceptuais adequadas com outros conteúdos relevantes da Neuropsicologia
Cognitiva, da Psicologia em geral e das Ciências Cognitivas. Ainda que as aulas sejam de natureza expositiva, os
estudantes são frequentemente solicitados a participarem criticamente nas aulas
Aulas Teórico-Práticas
Exposição do enquadramento temático específico por parte do docente e exposição e discussão do(s) texto(s) da
aula por grupos de estudantes
Elementos de Avaliação
Aulas Teóricas: Duas perguntas para responder em casa (5 valores cada)
Aulas teórico-práticas: Apresentação oral e discussão (por grupos e em turma) de um tema que acompanha a
matéria das aulas teóricas em geral e das teórico-práticas, em particular (5 v)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes
General thematic exposition. In these classes the teacher exposes a theme, introducing the fundamental elements
for an adequate understanding of the subjects covered in practtical classes, establishing connections between
those subjects and extablishing the adequate conceptual relations with other relevant contents of Cognitive
Neuropsychology, general Psychology and Cognitive Sciences. Although classes are of an expositive nature,
students are frequently asked to participate in the classes.

Practical classes
Exposition of the general thematic Framework by the teacher; expositiion and discussion of texts by the students

Evaluation
• Theoretical classes: Two questions to answer at home (5 points each).
• Practical classes: Oral presentation and discussion (by groups of students) of a theme that tandems with
theoretical classes generally and practicall classess in particular (5 points).
• Presentation of a thematic poster (5 points).

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

• As metodologias de ensino permitem a aquisição de conhecimentos nucleares na área da Neuropsicologia
Cognitiva, a autonomia na pesquisa bibliográfica na área das Neurociências Cognitivas, a capacidade de reflectir
criticamente sobre textos científicos e a capacidade de analisar e interpretar estudos de caso à luz de modelos
teóricos cognitivos e neuropsicologicos subjacentes. Finalmente, permitem a avaliação crítica da investigação na
área da Neuropsicologia Cognitiva.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies allow the acquisition of nuclear knowledge in the área of cognitive neuropsychology,
promotes the autonomy in the bibliographic research in the área of cognitive neurosciences, promotoes the apacity
to think critically about scientific texts and the capacity to analyze and interpret study cases on the basis of the
underlying theoretical cognitive and neurospsychological models. Finnally, it allows a critical evaluation of the
investigation in the área of Cognitive neuropsychology.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Rapp, B. (Ed.) (2001). : A Handbook of Cognitive Neuropsychology What Deficits Reveal about the Human
Mind/Brain. Philadelphia: Psychology Press
Gazzaniga, M. S., Ivry, R. B., & Mangun, G. R. (2002). Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind: WW Norton
& Company.
Ward, J. (2009, 2nd Edition). The Students Guide to Cognitive Neuroscience. Hove: Psychology Press.

Mapa IX - Temas de Biologia e Genética, Optativa, 1º e 2º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Temas de Biologia e Genética, Optativa, 1º e 2º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Maria Ribeiro Lopes Serôdio:8h/semana;8h/week
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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):
Objetivos:
-Refletir sobre as bases biológicas/ genéticas do comportamento normal e patológico
-Compreender a relação entre o fenómeno biológico/ genético e o comportamental
-Sensibilizar para uma abordagem bio - psico - social do comportamento mais fundamentada nos conhecimentos
biológicos e genéticos
-Desenvolver alguns conhecimentos de patologia médica com interesse para o psicólogo como elemento de uma
equipa clínica multidisciplinar.

Competências a desenvolver:
-Aquisição de conhecimentos na área da biologia e genética que facilitem a compreensão da etiologia das
alterações do comportamento assim como de outras patologias com as quais o psicólogo poderá contactar.
-Aquisição da capacidade de avaliação crítica da literatura sobre as bases biológicas e genéticas do
comportamento.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives:
-To reflect on the biological / genetic bais of normal and pathological behavior.
- To understand the relationship between genetics and the behavioral/ biological phenomenon.
- To raise awareness of a bio - psycho - social approach to behavior grounded in biological knowledge and genetic.
- To develop some knowledge of medical pathology of interest to the the psychologists as part of a
multidisciplinary clinical team.
- Acquisition of knowledge in biology and genetics to facilitate the understanding of the etiology of behavioral
changes as well as other diseases with which the psychologist may contact.
- Acquisition of ability to critically evaluate the literature on the biological and genetic bases of behavior.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
-Genética das populações. Genes, embrião e evolução
-Genes , embrião e desenvolvimento
-Bases genéticas do cancro
-Bases de endocrinologia
-Sexo, género e ambiguidade
- O caso da visão:
- Evolução da visão desde o princípio da vida até ao fim. Período crítico e plasticidade
neuronal: suas implicações clínicas
- Patologia visual e suas implicações no comportamento ao longo da vida
-Genética do comportamento
-Anomalias congénitas e atraso mental
-Aconselhamento genético. Aspetos éticos.

6.2.1.5. Syllabus:
-Genetics of populations. Genes, embryos and evolution
-Genes and embryo development
Genetic basis of cancer-
-Bases of Endocrinology
-Sex, gender and ambiguity
The case of vision:
- Evolution of vision from the beginning to the end of life. Critical period and plasticity of neurons: clinical
implications
- Pathology and its implications in visual behavior over life
Genetics of behavior
-Congenital anomalies and mental retardation
-Genetic counseling. Ethical aspects.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular aborda alguns temas de biologia e genética que facilitam a melhor compreensão de
mecanismos fisiopatológicos do comportamento e de outras patologias. Parte dos conhecimentos transmitidos na
unidade curricular Biologia e Genética e desenvolve temas que permitam compreender alguns comportamentos
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que são influenciados pelas alterações biológicas e genéticas. Há um realce particular para alterações dos órgãos
recetores sensoriais e órgãos endócrinos. Em relação aos órgãos sensoriais destaca-se a evolução da visão desde
o nascimento até à idade adulta e alguma patologia, destacando as consequências visuais e as alterações que
estas provocam na interação com o ambiente em que o indivíduo se insere. Em relação aos órgãos endócrinos
aborda-se a estrutura de algumas glândulas e a interação entre si e com o sistema nervoso e algumas das suas
disfunções.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This course addresses some themes of biology and genetics that facilitate a better understanding of the
pathophysiological mechanisms of behavior and other pathologies. It is based on the knowledge transmitted in the
previous course on Biology and Genetics and develops themes for understanding some behaviors that are
influenced by genetic and biological changes. There is a particular highlight for changes in the sensory receptor
organs and in the endocrine organs. Regarding the sensory organs it is emphasized the evolution of vision from
birth to adulthood and some pathology, especially the visual effects and the changes they cause in the interaction
with the environment to which the individual belongs. In relation to the endocrine organs, the structure of some
glands and the interaction with each other and the nervous system and some of their disorders are discussed.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas (duas horas semanais) são essencialmente expositivas e versam os temas referidos nos
conteúdos programáticos.
As aulas práticas (duas horas semanais) fomentam a consolidação de conhecimentos e o debate sobre os temas
versados nas aulas teóricas com dois formatos:
1. Exercícios de genética clínica ou genética das populações
2. Observação ao microscópio óptico de cortes de estruturas referidas nas aulas teóricas relacionando-as com a
função.
Ainda nas aulas práticas são apresentados pelos alunos temas previamente selecionados

Avaliação
Exame final escrito sobre a matéria dada nas aulas teóricas e práticas...80%
Trabalho apresentado............................................................................... .20%

Os alunos devem ter um mínimo de 2/3 de presenças nas aulas práticas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical lectures (two hours per week) are essentially expository and deal with the issues mentioned in the
syllabus.
The practical classes (two hours weekly) encourage the consolidation of knowledge and debate on topics versed in
the classroom with two formats:
1. Exercises of clinical genetics and population genetics
2. Observation with the optical microscope of sections of structures referred to in the lectures, relating them to the
function.
Also, in he practical classes pre-selected themes are presented and discussed by the students.

Evaluation
Final written test ..................................................................................80%
Paper presented ................................................ ............................... .20%

Students must have a minimum of 2/3 of attendance in practical classes.

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

As aulas teóricas têm o propósito de transmitir conhecimentos e fomentar a reflexão sobre as bases biológicas e
genéticas do comportamento.
As aulas práticas contribuem para que os alunos adquiram autonomia na investigação bibliográfica e fiquem
sensibilizados para desenvolver um projeto de investigação que faça uma abordagem biológica/genética. São
apresentados também casos clínicos para reflexão e discussão.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical lectures are intended to impart knowledge and encourage reflection on the biological and genetic
bases of behavior.
The practical classes help to ensure that students acquire autonomy in the research literature and become
sensitized to developing a research project with a biological / genetic approach. We also present clinical cases for
reflection and discussion.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
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Avelar, T. & Neves, C (2009). Evolução a duas vozes. Lisboa: Bertrand Editora
Lewis, R.(2007). Human Genetics. Concepts and Applications. N. Y.:McGraw-Hill
Pereira, L. & Ribeiro, F.(2010). O Património Genético Português. A história humana preservada nos genes. Lisboa:
Gradiva
Sadava, D. & Hillis, D. (2011). Life, The Science of Biology. USA: Sinauer Associates, Inc.
Silva, J. (2000). Bioética Contemporânea. Lisboa: Faculdade de Medicina, UL
Widmaier, E. & Raff, H. (2011). Human Physiology. The mechanisms of Body Function.N.Y.: McGraw-Hill

Mapa IX - Antropologia Cultural, Optativa, 1º e 2º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Antropologia Cultural, Optativa, 1º e 2º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Isabel Marques Ribeiro da Silva Rodrigues de Sá Saraiva: 8h/semana; 8h/week

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):
Confrontar os alunos com a diversidade das soluções encontradas pela Cultura para resolver os problemas que se
colocam à espécie ao nível das inter-relações e ao nível das relações com o ambiente.
Fornecer conhecimento de conceitos centrais da Antropologia Cultural
Estabelecer a articulação entre a Antropologia e a Psicologia.
Desenvolver a capacidade de compreender que cada cultura implica uma visao do mundo distinta e que a nossa
cultura não é um padrão absoluto ou universal.
Desenvolver a capacidade de descentração relativa a valores e padrões de comportamento ocidentais bem como a
capacidade de os avaliar criticamente.
Compreender as motivações humanas de um ponto de vista distanciado e construtivo. Compreender a articulação
entre biologia e cultura

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To confront students with the diversity of solutions found by culture to solve the problems facing the species at the
level of inter-relations and at the level of relations with the environment.
To provide knowledge of central concepts of cultural anthropology
To establish the relationship between anthropology and psychology.
To develop the ability to understand that each culture implies a distinct vision of the world and that our culture is
not an absolute or universal standard.
To develop the ability to decentration on values and standards of Western behavior well as the ability to evaluate
them critically.
To understand the human motivations from a detached and constructive perspective. To understanding the link
between biology and culture

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Natureza e Cultura
2. Organização e estrutura da sociedade
a. Parentesco
b. Organização económica
3. Controlo social
a. Organização política e formas de poder político
4. Representações colectivas
a. Mitos e mitologias. Religião e Magia
b. Sistemas rituais
c. A língua como sistema sócio-cultural

6.2.1.5. Syllabus:
1. Nature and Culture
2. Structure of society
1. Kinship systems
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2. Economic organization
3. Societal control
1. Power and society
2. Political organization
4. Collective representations
1. Myth and mythology, religion and magic
2. Ritual systems
3. Language as a socio-cultural system

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo o principal objectivo da UC sensibilizar os alunos para a diversidade de estratégias possíveis no que toca à
resolução cultural dos grandes problemas que se colocam à espécie, os conteúdos programáticos cobrem o
domínio dos universais da cultura exemplificando, em contextos culturais distintos dos ocidentais, a variabilidade
das estratégias culturais, quer no que concerne o domínio da interacção pessoal, quer no que se refere às relações
com o ambiente envolvente. Fornece-se ao mesmo tempo o conhecimento e a compreensão dos conceitos
nucleares da teoria antropológica

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Since the main objective of the CU is to sensitize students to the diversity of possible strategies regarding the
resolution of the great cultural problems facing the species, the syllabus covers the field of universal culture
exemplified in different cultural contexts other then Western, the variability of cultural strategies, both as it
concerns the field of personal interaction, either as regards the relationship with the surrounding environment. It is
provided both the knowledge and understanding of the key concepts of anthropological theory.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas e práticas; as aulas teóricas consistem na apresentação dos pontos do programa acompanhada de
diálogo e debate de modo a promover a reflexão ; nas aulas práticas far-se-á a orientação metodológica das
investigações propostas aos alunos e a apresentação e discussão do resultados dessas investigações
Avaliação e ponderação percentual de cada elemento de avaliação
Exame final escrito e trabalho de grupo
Exame: ensaio de 3 páginas. Propõem-se aos alunos 4 a 5 temas (sob a forma de citação de um autor abordado ou
de uma pergunta convencional); destes, os alunos deverão escolher um único tema, desenvolvê-lo de forma crítica
e articulá-lo quer com os retantes conteúdos bem como com a informação relevante proveniente da sua restante
formação académica
Trabalho de grupo: consiste na análise antropológica aprofundada de um tema à escolha dos alunos de entre
temas
dados pela docente (limite de páginas 30)
O exame e o trabalho têm ponderação Teste = 15 + Trabalho = 5

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and practical classes. Theoretical classes consist of the presentation of the program with points for
dialogue and debate in order to promote reflection. In the practical classes we will do the methodological
orientation of the research proposed to the students and the presentation and discussion of the results of theses
research.
Evaluation and percentage weighting of each element of assessment
Written exam and group work
Exam: essay of 3 pages. Are proposed for students 4-5 topics (in the form of citation of an author addressed a
question or conventional) and of these, students should choose a single theme, develop it critically and articulate it
with either retantes content and with the relevant information from its rest academic
Group work: it consists in-depth anthropological analysis of a topic to the students' choice of themes between
given by the teacher (limit 30 pages)
The examination and test work have weight = 15 + 5 = Work.

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

As aulas teóricas apresentam os pontos que integram os conteúdos programáticos numa perspectiva dinâmica e
assente na maior interacção possível entre professor e alunos.
Trata-se contudo de aulas de exposição de argumentos teóricos e quadros conceptuais.
A componente prática da UC, por seu turno, fornece aos alunos a possibilidade de eles próprios se constituírem
enquanto intervenientes activos da teoria antropológica uma vez ser-lhes proposta a aplicação dos conhecimentos
adquiridos nas aulas práticas através da elaboração de uma investigação crítica e participativa cujo objectivo é
avaliar teorica e metodologicamente temas nucleares da pesquisa e teoria antropológica ou obras consagradas da
disciplina

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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During the lectures, we present the points that make up the syllabus in a dynamic perspective and based on the
best possible interplay between lecturer and students.
It is however a classroom display of theoretical arguments and conceptual frameworks.
The practical component of CU, in turn, provides students with the possibility to constitute themselves as an active
player of anthropological theory, as they are proposed to apply the acquired knowledge in practical classes by
developing a critical and participatory research which objective is to evaluate theoretical and methodological issues
of research and anthropological theory or established works of the discipline.,

6.2.1.9. Bibliografia principal:
BALANDIER, G.,Antropologia Política, Editorial Presença, Lisboa
BARNARD, A., J.SPENCER, Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, Routledge, 1966
BERNARDI, B.,Introdução aos Estudos Etno¬ Antropológicos, Eds 70, Lisboa
CAILLOIS, R.,O Homem e o Sagrado, Eds 70, Lisboa
CLASTRES, P.,A Sociedade contra o Estado, Afrontamento, Porto
DURKHEIM, É.,Les Formes Élémentaires de la Vie Religieuse, Le Livre de Poche, Paris (1912/2001)
GHAZARIAN, C.,Introdução ao estudo do parentesco, Terramar, 1996
HARRIS, M.,The Rise ofAnthropological Theory, Altamira Press, Nova Iorque, 2001
HENDRY, J., An Introduction to Social Anthropology: other people’s worlds. MacMillan, 1999
INGLOD, T., Companion Encyclopedia of Anthropology: humanity, culture and social life. Routledge, 1994
LEVI-STRAUSS, C., Antropologia Estrutural, Tempo brasileiro, Rio de Janeiro
As Estruturas Elementares do Parentesco, Vozes, Petrópolis
SÁ-NOGUEIRA SARAIVA, R. Mundos Animais, Universos Humanos, Gulbenkian

Mapa IX - Psicofisiologia, Optativa, 2º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicofisiologia, Optativa, 2º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Barahona Fernandes Simões da Fonseca, 6h/semana; 6h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Luísa Caruana Canessa Cruz Filipe, 2h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Luísa Caruana Canessa Cruz Filipe, 2h/week.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1) Preparação teórica e aquisição de conhecimentos acerca dos paradigmas, métodos e técnicas da Psicofisiologia
Humana.
(2) Adquirir aptidões de raciocínio inferencial, de ponderação crítica e de reflexão epistémica na leitura de artigos
científicos e interpretação de dados empíricos que envolvam a relação entre variáveis do domínio fisiológico e
psicológico.
(3) Adquirir conhecimentos dos correlatos psicofisiológicos dos processos principais estudados na Psicologia,
com ênfase na cognição, no afecto, na memória, na atenção, na linguagem e em algumas aplicações na clínica
psicopatológica e em métodos de intervenção por biofeedack.
(4) Sensibilização para as técnicas participando na execução prática de algumas métodos de registo e de
monitorização da actividade fisiológica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course provides an overview of the principles, theory, and applications of psychophysiology with two main
goals: a) to provide an introduction to theory and research in major areas of human psychophysiology with
particular emphasis on psychophysiological correlates of cognition, affect, and psychopathology; and b) to provide
an introduction to laboratory techniques and methodological principles in human psychophysiology. The latter
goal has a theoretical and a practical laboratory component. The psychophysiolgy studies in psychopatology
disturbances are introduced at preclinical level and relating theoretical contents with applications in clinical
settings and also in biofeedback intervention methods.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Introdução e revisão dos conceitos fisiológicos fundamentais sobre a estrutura e função do Sistema Nervoso.
2 - Paradigmas, métodos e técnicas da investigação da Psicofisiologia. A reflexão acerca da relação entre variáveis
fisiológicas e psicológicas. Os registos fisiológicos não invasivos
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3 - Indicadores psicofisiologicos (centrais e periféricos com referência aos sistemas de regulação neuronal da
resposta estudada) das principais funções psicológicas: atenção,percepção, motivação, memória, emoção,
linguagem.
4 - Introdução às aplicações da Psicofisiologia: treino de biofeedback.
5 - Sensibilização para os estudos psicofisiológicos de distúrbios psicopatológicos e de síndromes
neuropsicológicos.

6.2.1.5. Syllabus:
1 – Introduction and revision of fundamental physiological concepts about the structure and function of Nervous
System.
2 – Experimental paradigms, methods and technics in Psychophysiology. Epistemological considerations about the
integration of physiological and psychological variables. Description and practical demonstration of noninvasive
physiological recordings.
3 – Main psychophysiological indicators of Central a Peripheral Nervous System activity (recording methods and
technics are described, exemplified when possible, and its physiological origin described); Psychophysiological
indicators of main psychological functions: (3a) attention, (3b) perception, (3c) motivation, (3d) memory, (3f)
emotion and (3e) language.
4 – Introduction to clinical and biofeedback applications
5 – Introduction to psychophysiological studies in psychopathology and neuropsychological syndromes.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos articulam-se e desenvolvem os objectivos da unidade curricular. Na aquisição de
conhecimentos sobre os estudos psicofisiológicos das principais funções psicológicas mencionadas revê-se
sumariamente os conceitos e teorias da Psicologia, integrando-se progressivamente o estudo das bases
fisiológicas, descrevendo a fundamentação conceptual e empírica. Salientam-se os dados fisiológicos em que se
usaram métodos não invasivos de registo. De um modo semelhante, algumas aplicações e estudos
psicofisiológicos de distúrbios psicopatológicos são apresentadas.
A revisão inicial dos conhecimentos fundamentais da fisiologia e estrutura do Sistema Nervoso visa preparar os
alunos e de alguma forma garantir que estudantes, com preparações diversas, sejam capazes de adquirir
conhecimentos sobre os correlatos fisiológicos de funções psíquicas. A reflexão epistémica é introduzida também
no início com vista a facilitar o desenvolvimento do raciocínio inferencial nesta área.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents of Psychophysiology develop and are integrated with the objectives of the program. Concerning
theoretical acquisition of knowledge about psychophysiological correlates of main psychological functions, the
psychological theories and data are reviewed and related to the known physiological fundaments describing
empirical data. It is emphasized physiological data obtained through noninvasive recordings. In the same way,
some applications to psychophysiological studies of psychopathology disturbances and neuropychological
diseases are presented
The initial revision of fundamental knowledge about physiology and structure of Nervous System aims the
preparation to the understanding of further contents and allow that students with diverse backgrounds be able to
study psychophysiological correlates of psychic functions. Epistemic reasoning aims the development of
inferential reasoning.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino envolve aulas teóricas expositivas, aulas práticas e demonstrações práticas laboratoriais.
A participação activa e espontanea dos alunos nas aulas teóricas é incentivada. Nas aulas práticas, os alunos
contribuem para o debate crítico em grupos de trabalho que deverão expor uma síntese de artigos científicos
tomando como referência os temas das aulas teóricas. Neste trabalho, além da revisão dos conceitos
fundamentais, a iniciativa dos alunos para realizarem pequenas pesquisas exequíveis no tempo e adequadas para o
nível de preparação, será estimulada fomentando-se uma atitude proactiva na aprendizagem.
Nas sessões de laboratório, a preparação do registo, calibragem, monitorização e observação da variação do sinal
fisiológico relacionado com variáveis psicológicas – EEG espontâneo e ERPs, FFT, resposta de condutância
palmar, será demonstrada seguindo os conteudos da aula teórica.
A avaliação consistirá num exame oral individual sobre os conteudos das aulas teóricas

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching includes theoretical, and practical classes and some laboratory demonstrations.
Active and spontaneous participation of students is encouraged either in theoretical and practical classes. In
practical classes students contribute to the debate and to critical reasoning working in small groups (three
members). A synthesis of relevant classical scientific papers are orally and written presented by the group of
students. The initiative of students to make some explorations and reflections about related subjects are favored
and valorized. Active learning and a development of study according to students’ interest, besides main contents, is
allowed and promoted.
Laboratory consists in demonstrations of peripheral electrodermic conductance response, and central indicators of
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nervous activity as EEG recordings and signals and also of ERPs paradigms – spontaneous EEG, Event Related
Potentials, frequency analysis FFT.

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

Os métodos de ensino da Psicofisiologia estão condicionados pelo elevado número de alunos que optam por
frequentar esta Unidade Curricular.
As valências de preparação teórica, desenvolvimento de capacidades de raciocínio e de critica acerca dos
conteúdos e do método científico são fomentadas em aulas teóricas, comuns ao curso, em que se usa o método
expositivo com recurso a apresentação de imagens e de pequenos vídeos exemplificativos dos conteúdos. A
participação activa e espontânea dos alunos é estimulada nestas aulas.
Nas aulas práticas, com um grupo menor de alunos, o ensino/aprendizagem faz-se promovendo uma atitude
proactiva por parte destes que elaboram, expõem oralmente e escrevem um pequeno relatório que consiste na
leitura crítica de artigos científicos relacionados diretamente com os conteúdos da aula teórica. Os alunos são
incentivados a pesquisarem assuntos relacionados com o tema principal e que não foram referidos. Este ponto do
trabalho de grupo é opcional e tem apenas a limitação de estar relacionado com o tema obrigatório do trabalho e
de adoptar um ponto de vista psicofisiológico - é mais uma forma de permitir que os alunos explorem, por inciativa
própria, conteúdos que lhes interessem com o apoio e orientação dos docentes.
As demonstrações laboratoriais são feitas para grupos de alunos e visam ilustrar os conteúdos das aulas teóricas,
além de permitirem aos alunos "aprender a fazer" - as demonstrações laboratoriais têm incidido sobre os
indicadores de EEG de vigília, vigília activa e vigília relaxada, e demonstrações dos paradigmas dos Potenciais
Relacionados com Eventos Psíquicos - atenção, emocionais, motivacionais, semânticos - directamente ligados aos
objectivos e aos conteúdos da Unidade Curricular da Psicofisiologia.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The number of students that choose to study Psychophysiology influences pedagogical methods.
The components of theory preparation, development of reasoning and critical reflection about contents and
scientific method are stimulated in theoretical and practical classes. Theory classes consist in teacher’
presentations to the main group, using oral communication complemented by visual presentations of powerpoint
slides, pedagogical videos, diagrams, and virtual models. Acquisition and processing of physiological signals is
exemplified and demonstrated to the main group using records already obtained and analyzing them with programs
available. In practical classes with a smaller number of students teaching//learning process favors a more active
attitude by students who participate intervening, exposing individually and in group a synthesis of scientific papers
about a content of the theoretical class. Students are encouraged to study related topics with the main subject.
This latter subject is defined by the contents and questions formulated in theory classes. This way, group
presentations have an obligatory and an optional content favoring students’ curiosity, motivation and active
participation in learning process.
Laboratory demonstrations are made for very small groups of students due to space limitations and aim to teach
how to obtain records and interpret them. Engaged students have the opportunity to learn how to make
Psychophysiological records and to observe their variation according to subject´s psychological state, conditions
of stimulation. Namely, experimental observations of EEG’ rhythms in arousal state; and in some experimental
paradigms of Event Related Potentials in attention, subliminal stimulation, emotion, motivation and semantic
language processing. These demonstrations are directly related to the main objectives of Psychophysiology.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
ANDREASSI, J. L. (2008): Psychophysiology , human behavior and physiological response 5th Ed., Routledge.
BRODAL, P. (2010): The Central Nervous System. 4th Ed. OUP, NY.
CACCIOPPO, J. T., TASSINARY, L. G., BERNSTON, G. G. (2008): The Handbook of Psychophysiology 3th Ed.
Cambridge U. P.
KANDEL, E.R., SCHWARTZ, J.H., JESSELL, T. M.(2000): Principles of Neural Science and Behaviour 4th Ed.
MCGRAW HILL.(Será substituída pela 5 ª Edição cuja publicação está prevista ainda para o ano de 2012).

Mapa IX - Psicolinguística Cognitiva, Optativa, 2º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicolinguística Cognitiva, Optativa, 2º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Ventura Fernandes da Rocha; 6h/semana; 6h/week

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:
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Does not apply.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos
Conhecimento e compreensão na área científica das Ciências Cognitivas. Aplicação do conhecimento e
compreensão
Competências a desenvolver
• Aquisição de um quadro conceptual pluridisciplinar para o estudo dos processos cognitivos.
• Aquisição de conhecimentos nucleares na área da Psicolinguística Cognitiva.
• Autonomia na pesquisa bibliográfica na área da Psicolinguística Cognitiva.
• Capacidade de reflectir criticamente sobre textos científicos.
• Avaliação crítica da investigação na área da Psicolinguística Cognitiva.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives
Knowledge and understanding in the área of Cognitive Sciences. Understanding and application of knowledge.

CCompetences to develop
• Acquisition of multidisciplinary conceptual framework for the study of cognitive processes.
• Acquisition of nuclear knowledge in the área of cognitive psycholinguistics
• Promote the autonomy in the bibliographic research in the área of cognitive psycholinguistics
• Capacity to think critically about scientific texts
• Critical evaluation of the investigation in the área of Cognitive psycholinguistics

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
2. Percepção e tratamento da palavra escrita
2.1. Comportamento ocular
2.2. Paradigmas experimentais
2.3. Modelos de leitura
2.4. Implicações relativamente à aprendizagem da leitura
3. Percepção e tratamento da palavra falada
3.1. Segmentação da corrente acústica em unidades 3.2. Paradigmas experimentais
3.3. Modelos de reconhecimento da palavra falada 3.4. Estratégias e processos conscientes de análise
3.5. Relações entre o processamento da fala e da música
4. Produção da fala 4.1. Estudo das pausas, dos erros e dos tempos de nomeação 4.2. Principais modelos com
especial relevo para o modelo de Levelt
5. Produção da palavra escrita Relações entre a fonologia e a ortografia na produção da palavra escrita
6. Percepção e memorização de frases
6.1. Paradigmas experimentais
6.2. Análise proposicional
6.3. Representações das frases na memória imediata e na memória a longo prazo
6.4. Pressupostos e inferências
7. Tratamento sintáctico de frases 7.1. Mod

6.2.1.5. Syllabus:
1 Introduction
2 Perception and treatment of qwritten word
2.1 Ocular behaviour
2.2 Experimental paradigms
2.3 Models of reading
2.4 Implications to learning to read
3 Perception and treatment of qwritten word
3.1 Segmentation of the acoustic current into units
3.2 Experimental paradigms
3.3 Models of recognition of spoken word
3.4 Strategies and conscious analyses processes
3.5 Relationships between processing of speech and music
4 Production of speech
4.1 Studying pauses, errors and naming times.4.
2 Main models with particular relelvance for Levelt’s model
5 Production of written words. Relationships between phonology and orthography in the production of written
words
6 Perception and memorization of sentences
6.1 Experimental paradigms
6.2 Propositional analyses
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6.3Representation of sentences in short term and long term memory
6.4Assumptions and inferences
7 Syntactic tretament of sentences
7.1 Frazier’s model
7.2.Relations with semantic tretament
8. Neurop

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos permitem aos estudantes conhecerem a psicologia da linguagem numa perspectiva
pluridisciplinar

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents of the program allow students to know psychology of language in a multidisciplinary perspective

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Teóricas
Exposição temática geral
Nestas aulas, o docente procede a uma exposição da temática vertente, introduzindo os elementos considerados
fundamentais para uma compreensão adequada da matéria abordada nas aulas práticas, interligando essa matéria
e estabelecendo as relações conceptuais adequadas com outros conteúdos relevantes da Neuropsicologia
Cognitiva, da Psicologia em geral e das Ciências Cognitivas. Ainda que as aulas sejam de natureza expositiva, os
estudantes são frequentemente solicitados a participarem criticamente nas aulas
Aulas Teórico-Práticas
Exposição do enquadramento temático específico por parte do docente e exposição e discussão do(s) texto(s) da
aula por grupos de estudantes
Elementos de Avaliação
• Aulas Teóricas: Duas perguntas para responder em casa (5 cada);
• Aulas teórico-práticas: Apresentação oral e discussão (por grupos e em turma) de um tema que acompanha a
matéria das aulas teóricas em geral e das teórico-práticas, em particular (5 cada)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes
General thematic exposition. In these classes the teacher exposes a theme, introducing the fundamental elements
for an adequate understanding of the subjects covered in practtical classes, establishing connections between
those subjects and extablishing the adequate conceptual relations with other relevant contents of Cognitive
Neuropsychology, general Psychology and Cognitive Sciences. Although classes are of an expositive nature,
students are frequently asked to participate in the classes.

Practical classes
Exposition of the general thematic Framework by the teacher; expositiion and discussion of texts by the students

Evaluation
• Theoretical classes: Two questions to answer at home (5 points each).
• Practical classes: Oral presentation and discussion (by groups of students) of a theme that tandems with
theoretical classes generally and practicall classess in particular (5 points).
• Presentation of a thematic poster (5 points).

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

• As metodologias de ensino permitem a aquisição de um quadro conceptual pluridisciplinar para o estudo dos
processos cognitivos, a aquisição de conhecimentos nucleares na área da Psicolinguística Cognitiva, a autonomia
na pesquisa bibliográfica na área da Psicolinguística Cognitiva e a capacidade de reflectir criticamente sobre textos
científicos. Finalmente, permitem a valiação crítica da investigação na área da Psicolinguística Cognitiva.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
• The teaching mehtodologies allow the acquisition of a multidisplinary conceptual Framework for the study of
cognitive processes, the acquisition of nuclear knowledge in the área of cognitive psycholinguistics,, the autonomy
in the bibliographic research in the área of cognitive psycholinguisitcas, and promotoes the apacity to think
critically about scientific texts Finnally, it allows a critical evaluation of the investigation in the área of Cognitive
psycholinguisitcs

6.2.1.9. Bibliografia principal:
E. Brooks/Cole. J. Field (2004). Psycholinguistics: The key concepts. London: Routledge.
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W. Carroll (1999). Psychology of language. Pacific Grove:
Ferrand, L. (2011). Psicologia cognitiva da leitura [Cognitive psychology of reading].
Brasil: Instituto Piaget Editora.

T. Harley (2010). The psychology of language: From data to theory. Hove: Psychology Press.
J. Segui & L. Ferrand (2000). Leçons de parole. Paris: Odile Jacob.

Mapa IX - Temas de Desenvolvimento Pessoal e Social, Optativa, 2º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Temas de Desenvolvimento Pessoal e Social, Optativa, 2º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria João Alvarez Martins;2h/semana; 2h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Alexandra Penedo Marques Pinto: 2h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Alexandra Penedo Marques Pinto: 2h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta unidade curricular é esperado que os alunos adquiram, desenvolvam e aprofundem conhecimentos /
competências específicas tais como:

Conhecimento e reflexão crítica sobre modelos e processos envolvidos na promoção de competências sócio-
emocionais e afectivo-sexuais em múltiplos contextos relacionais;

Pesquisa, selecção e análise crítica de informação científica sobre aprendizagem sócio-emocional e processos de
desenvolvimento psicossexual ao longo da infância e da adolescência;

Reflexão crítica sobre procedimentos e metodologias na promoção da aprendizagem sócio-emocional e afectivo-
sexual e sua relevância para o desenvolvimento pessoal e social;

Planeamento e condução de investigação;

Comunicação escrita e oral, científica, sobre temas de desenvolvimento pessoal e social;

Trabalho em equipa e iniciativa.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this course students are expected to acquire, develop and deepen knowledge / specific competencies such as:
Knowledge and critical reflection on models and processes involved in the promotion of socio-emotional and
affective-sexual skills in multiple relational contexts;
Search, selection and critical analysis of scientific information on socio-emotional learning and psychosexual
development processes throughout childhood and adolescence;
Critical reflection on procedures and methodologies in the promotion of socio-emotional and affective-sexual
learning and its relevance to personal and social development;
Planning and conduct of research;
Written and oral scientific communication on topics of personal and social development;
Teamwork and initiative.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Promoção de Competências Sócio-Emocionais nas Crianças e Jovens
1.1 Desenvolvimento sócio-emocional na infância e adolescência
1.2 Relevo da aprendizagem sócio-emocional e guias orientadores para a sua implementação
1.3 Metodologias de implementação da aprendizagem sócio-emocional
1.4 Componentes e conteúdos das intervenções de aprendizagem sócio-emocional: auto-consciência; consciência
social auto-controlo; relacionamento interpessoal e tomada de decisão

II. Educação Afectivo-Sexual
2.1 Desenvolvimento psicossexual na infância e na adolescência
2.2 Modelos, conteúdos e estratégias na educação afectivo-sexual
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2.3 Conceptualização do abuso sexual de menores e sua prevenção ao longo de diferentes fases do
desenvolvimento
III. Contextos Relacionais de Desenvolvimento Pessoal e Social
3.1 Factores de risco e de protecção relacional na fratria e inter-pares
3.2 Violência no namoro
3.3 Violência doméstica, experiência de trauma e resiliência
3.4 Conjugalidade e bem-estar

6.2.1.5. Syllabus:
I. Socio-Emotional Competencies Promotion in Children and Youth
1.1 Socio-emotional development in childhood and adolescence
1.2 Relevance of socio-emotional learning and guidelines for its implementation
1.3 Methods of implementation of social-emotional learning
1.4 Components and content of the social-emotional learning interventions: self-awareness, social awareness;
self-control, interpersonal relationships; and decision making

II. Affective-Sexual Education
2.1 Psychosexual development in childhood and adolescence
2.2 Models, content and strategies in the affective-sexual education
2.3 Conceptualization of child sexual abuse and its prevention through different stages of development

III. Relational Contexts of Social and Personal Development
3.1 Risk and protection factors in sibling and peer relationships
3.2 Violence in dating
3.3 Domestic violence, experience of trauma and resilience
3.4 Conjugality and well-being

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular está estruturada de forma a ministrar aos discentes, conhecimentos teóricos e
metodológicos sobre as principais variáveis, processos e procedimentos de intervenção no âmbito da promoção
de competências sócio-emocionais e afectivo-sexuais e a estimular a reflexão crítica sobre a importância destas
aprendizagens para o desenvolvimento pessoal e social.
Neste sentido, o programa organiza-se em torno da análise dos principais modelos de aprendizagem sócio-
emocional e de desenvolvimento afectivo-sexual e do contacto com propostas de intervenção nestes domínios, em
diversos contextos relacionais. Paralelamente, a reflexão crítica sobre os modelos e procedimentos de intervenção
é apoiada pelo desenvolvimento de competências de planeamento, condução e apresentação, em equipa, de um
percurso de investigação empírica.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This course is structured to minister to the students theoretical and methodological knowledge on key variables,
processes and procedures for the intervention in the promotion of socio-emotional and affective-sexual skills and
to stimulate their critical reflection on the importance of these learning issues for personal and social development.

Therefore, the program is organized around the analysis of the main models of social-emotional learning and of
affective-sexual development and the contact with intervention proposals in these fields, in different relational
contexts. In addition, critical reflection on the models and interventional procedures is supported by the
development of skills in planning, conducting and presenting, as a team, an empirical research process.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são teórico-práticas e envolvem exposição temática, reflexão crítica e recurso a métodos activos como
estudos de caso, jogos pedagógicos, role play, debate em grupo.
A avaliação dos estudantes, no regime geral, consta da realização de: (1) poster, em grupo, sobre um tema do
programa a afixar na aula final da UC, em sessão colectiva, com uma apresentação oral de 10 minutos para cada
poster (40% da classificação final); (2) resposta individual escrita a três perguntas sobre temas leccionados, a
entregar no dia da respectiva aula (60% da classificação final).
A avaliação dos estudantes abrangidos pelo regime alternativo consta da realização de um exame final, escrito
(100% da classificação final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes are theoretical and practical and involve thematic presentation, critical thinking and use of active methods
such as case studies, educational games, role play, group discussion.
The evaluation of students according to the general system, consists of performing: (1) as a team, a poster on a
theme of the program to be displayed in the classroom at the end of the CU, in a collective session, with a
10-minute oral presentation for each poster (40% of the final grade), (2) individual written responses to three
questions on subjects taught, to be delivered on the day of the respective class (60% of the final grade).
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The evaluation of students according to the alternative system consists of a final written examination (100% of ths
final grade).

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

Esta unidade curricular assenta, do ponto de vista da metodologia de ensino, na exposição teórica sobre as
principais concepções e modelos no domínio da aprendizagem de competências sócio-emocionais e do
desenvolvimento afectivo-sexual; da apresentação e discussão de propostas de intervenção nestes domínios, em
diversos contextos relacionais, envolvendo diferentes materiais, actividades e estratégias; e da realização, em aula,
de exercícios de aplicação e reflexão crítica sobre os conhecimentos adquiridos.
A metodologia de avaliação utilizada nesta unidade curricular envolve a resposta individual a perguntas teóricas
sobre as concepções e modelos estudados e a apresentação escrita e oral, em sessão colectiva, de um poster
científico dando conta dos fundamentos teóricos, metodologia e principais resultados de investigação empírica
realizada pelos grupos de discentes. Esta metodologia visa a aquisição de conhecimentos críticos nas área em
estudo e de competências específicas designadamente de pesquisa, selecção e análise de informação científica,
de reflexão crítica, de comunicação científica e de trabalho em equipa, propostos nos objectivos do programa.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course is based, from the standpoint of the teaching methodology, in the presentation of the main concepts
and models in the fields of social-emotional learning and affective-sexual development; presentation and
discussion of projects for intervention in these areas, in different relational contexts, involving different materials,
activities and strategies; and enactment, in class, of practical exercises and critical reflection on knowledge
acquired.
The evaluation methodology used in this course involves the individual response to questions about the theoretical
concepts and models studied, and written and oral presentation, in collective sessions, of a scientific poster,
setting out the scientific theoretical foundations, methodology and main results of the empirical researches done
by the groups of students. This methodology allows the acquisition of critical knowledge in the study area and
specific competencies including research, selection and analysis of scientific information, critical reflection,
scientific communication and teamwork, recommended by the program objectives.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bar-On, R. & Parker, J. (Eds.) (2000). The handbook of emotional intelligence. San Francisco: Jossey-Bass
Hyde, J. & DeLamater, J. (2007). Understanding human sexuality. N.Y.: McGraw-Hill.
López, F. (2005). La educación sexual (2ª ed.). Madrid: Biblioteca Nueva
Moreira, P. (2004). Crescer a brincar. Coimbra: Quarteto
Machado, C. & Gonçalves, R. B. (Coords.) (2002). Violência e Vítimas de Crimes - Crianças. Coimbra: Quarteto
Merrell, K. W. & Gueldner, B. A. (2010). Social and Emotional Learning in the Classroom. NY: Guilford Press
Narciso, I., & Ribeiro, M.T. (2009). Olhares sobre a conjugalidade. Lisboa: Coisas de Ler
Robert, J. (2003). Não te deixes levar! Os abusos sexuais explicados às crianças. Lisboa: Dinalivro

Mapa IX - Bem-estar e Risco na Adolescência, Optativa, 2º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Bem-estar e Risco na Adolescência, Optativa, 2º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rita Mafalda Costa Francisco: 6 h/semana ; 6 h/week

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):
1. Entender o desenvolvimento individual dos adolescentes na relação com os outros e reconhecer a sua inter-
influência.
2. Reflectir criticamente acerca do desenvolvimento dos adolescentes em diferentes contextos, aplicando o modelo
ecológico do desenvolvimento humano.
3. Conhecer, reconhecer e analisar diferentes problemáticas comuns na adolescência, entendendo os factores de
risco e factores protectores associados.
4. Conhecer e analisar diferentes estratégias de promoção do bem-estar dos adolescentes e/ou de prevenção das
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problemáticas analisadas.
5. Reflectir sobre a importância do trabalho de prevenção com adolescentes, suas famílias e outros actores sociais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Understanding the individual development of adolescents in relation to others and recognize their inter-influence.
2. Reflect critically on the development of adolescents in different contexts, applying the ecological model of
human development.
3. Know, recognize and analyze different issues that are common in adolescence, understanding the risk factors
and protective factors associated.
4. Know and analyze different strategies for promoting well-being of adolescents and / or prevent the problems
analyzed.
5. Reflect on the importance of prevention work with adolescents, their families and other social actors.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I – Adolescência: Adolescere em relação
1. Desenvolvimento individual e relacional do adolescente
2. Continuidades e descontinuidades na transmissão de valores no processo de construção da identidade
3. O adolescente na relação com os outros
3.1. A importância das relações familiares
3.2. As relações amorosas
3.3. A escola e as relações com os pares e professores
4. Modelo ecológico do desenvolvimento humano (Bronfenbrenner)

II – Perturbações na Adolescência
1. Ansiedade, depressão e tentativas de suicídio
2. Imagem corporal, perturbações alimentares e obesidade
3. Consumos de álcool e substâncias psicoactivas
4. Comportamentos sexuais de risco
5. Violência e delinquência

III – Promoção do bem-estar e Prevenção do Risco
1. Concepção de factores de risco e factores protectores
2. Promoção da saúde e do bem-estar dos adolescentes
3. Prevenção dos comportamentos perturbados na adolescência

6.2.1.5. Syllabus:
I – Adolescence: Adolescere in relation
1. Individual and relational development of the adolescent
2. Continuities and discontinuities in the transmission of values in the process of identity construction
3. The adolescent in relation to others
3.1. The importance of family relationships
3.2. Romantic relationships
3.3. The school and relationships with peers and teachers
4. Ecological model of human development (Bronfenbrenner)
II – Disorders in Adolescence
1. Anxiety, depression and suicide attempts
2. Body image, eating disorders and obesity
3. Consumption of alcohol and substance abuse
4. Sexual risk behaviors
5. Violence and delinquency
III – Well-being Promotion and Risk Prevention
1. Conception of risk factors and protective factors
2. Promotion of health and well-being of adolescents
3. Prevention of disturbed behaviors in adolescence

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Entender o desenvolvimento humano numa perspectiva ecológica, tal como postulada por U. Bronfenbrenner,
ajuda à compreensão e reflexão crítica acerca do desenvolvimento individual dos adolescentes na relação com os
outros e reconhecer a sua inter-influência e implicações pragmáticas. Desta forma, funciona como o ponto de
partida para a compreensão do desenvolvimento dos adolescentes em diferentes contextos, com especial enfoque
nos contextos familiar e escolar, e das diferentes problemáticas comuns na adolescência (e.g. depressão,
perturbações alimentares, delinquência), entendendo os factores de risco e factores protectores associados aos
diferentes níveis ecossistémicos. Neste sentido, a análise e reflexão acerca de factores de risco e protectores
permitirá ainda reflectir sobre a importância do trabalho de prevenção com os adolescentes, suas famílias e outros
actores sociais, e sobre diferentes estratégias de promoção do bem-estar dos adolescentes.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
To understand human development from an ecological perspective, as postulated by U. Bronfenbrenner, aid
understanding and critical reflection on the individual development of adolescents in relation to others and
recognize their inter-influence and pragmatic implications. This way, it is the starting point for the understanding of
adolescent development in different contexts, with special focus on family and school contexts, and different
issues that are common in adolescence (e.g., depression, eating disorders, delinquency), understanding the risk
and protective factors associated with different ecosystem levels. In this sense, analysis and reflection on risk and
protective factors will also help to reflect on the importance of prevention work with adolescents, their families and
other social actors, and on different strategies to promote well-being of adolescents.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Exposição teórica e discussão em aula dos conteúdos programáticos.
- Debates, visionamento de filmes e realização de exercícios em pequenos grupos que promovam a reflexão e
aplicação dos conteúdos programáticos a diferentes realidades e problemáticas associadas à adolescência.

Existe apenas um Regime de Avaliação, que tem como elemento de avaliação um exame escrito final, individual e
sem consulta, com a ponderação de 100%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Lectures and class discussion of the program content.
- Debates, watching films and exercises in small groups that promote reflection and application of program content
to different realities and problems.

There is only one assessment regimen. This has as only an assessment element – a final written exam, individual
and without consultation, with a weighting of 100%.

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

Seguindo um modelo de organização pedagógica centrado sobretudo no estudante, utilizam-se metodologias de
ensino/aprendizagem diversificadas que estimulem e reforcem nos estudantes uma atitude pró-activa no processo
de aprendizagem.
Através de um clima colaborativo de partilha, reflexão e discussão crítica de conhecimentos e situações concretas,
reais/fictícias, pretende-se que os alunos reconheçam e analisem os vários aspectos individuais e relacionais
fundamentais para o desenvolvimento dos adolescentes, bem como diversas problemáticas comuns na
adolescência, entendendo os factores de risco e factores protectores associados.
As apresentações relativas a problemáticas comuns na adolescência, por docentes e psicólogos convidados que
desenvolvem trabalho privilegiado com adolescentes, constituem uma oportunidade de enriquecer e articular
conhecimentos teóricos e práticos, especificamente no que se refere à promoção do bem-estar e prevenção do
risco na adolescência.
A exposição teórica permite a elaboração de sínteses teóricas, integrando os contributos e reflexões dos alunos.
Por último, a realização de um exame escrito final permite mais claramente avaliar os conhecimentos teóricos e
teórico-práticos adquiridos, procurando uma reflexão crítica mais individualizada.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Following a model of pedagogical organization focused primarily on the student, we use diverse teaching / learning
methodologies that stimulate and strengthen students in a pro-active attitude in the learning process.
Through a collaborative environment for sharing, reflection and critical discussion of knowledge and concrete
situations (real or fictional), it is intended that students recognize and analyze the various individual and relational
aspects fundamental to the development of adolescents, as well as several common problems in adolescence,
understanding the risk factors and protective factors associated.
The presentations on common problems in adolescence, asked by invited teachers and psychologists who develop
privileged work with adolescents, are an opportunity to enrich and articulate theoretical and practical knowledge,
specifically with regard to the promotion of well-being and prevention of risk in adolescence.
The theoretical exposition allows the elaboration of theoretical syntheses, integrating the contributions and
reflections of students.
Finally, the realization of a final written exam allows more clearly evaluate the theoretical knowledge and theoretical
and practical knowledge acquired, seeking a more individualized critical reflection.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bengtson, V., Biblarz, T., & Roberts, R. (2002). How families still matter: A longitudinal study of youth in two
generations. Cambridge: University Press
Bonino, S., Cattelino, E., & Ciairano, S. (2005). Adolescents and risk: Behaviors, functions, and protective factors.
Milan: Springer
Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Massachusetts: Harvard University Press
Collins, W., Welsh, D.., & Furman, W. (2009). Adolescent Romantic Relationships. Annual Review of Psychology, 60,
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631-652
Gullotta, T. P., & Adams, G. R. (Eds.) (2005). Handbook of adolescent behavioral problems: Evidence-based
approaches to prevention and treatment. NY: Springer
Pereira, R. (Ed.) (2011). Adolescentes en el siglo XXI: Entre impotencia, resiliencia y poder. Madrid: Morata.
Sampaio, D. (1991). Ninguém morre sozinho. Lisboa: Caminho.
Thompson, J. K., & Smolak, L. (Eds.) (2001). Body image, eating disorders, and obesity in youth: Assessment,
prevention, and treatment. Washington: APA.

Mapa IX - Comportamento Humano e Ambiente,Optativa, 2º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Comportamento Humano e Ambiente,Optativa, 2º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel da Palma Oliveira: 4 h/semana; 4h/week

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

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Does not apply.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A Psicologia Ambiental é uma área de conhecimento muito importante no contexto atual na medida em que
introduz um nível de explicação que se encontra muitas vezes arredada dos cursos de Psicologia. Estudar e
compreender os principais processos psicossociais que estão envolvidos na relação entre o ser humano e o
ambiente identificando as teorias e os modelos mais eficazes para esse estudo e compreensão. A cadeira tem
como objectivos complementares a aquisição pelos estudantes de conhecimentos básicos sobre as teorias mais
importantes aplicáveis neste campo específico no estudo de, entre outras áreas, Atitudes e Avaliação Ambiental,
Ruído, Crowding, Densidade social e Espacial, Design de Espaços Urbanos e Habitacionais e de Trabalho, entre
outros.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Environmental Psychology is a very important area of knowledge the actual social and economic context. The level
of explanation that introduces is specific and is often not included the psychology courses. Thus the objective of
the course is understand the main psychosocial processes that are involved in the relationship between humans
and the environment by identifying theories and models most effective in that endeavor. The study of environmental
behavior and attitudes, environmental stress (noise and Crowding) environmental cognition,Urban and work
spaces, are some of the studied themes.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- Os seres humanos e a sua inter-relação com o ambiente
- Modelos integrativos e explicativos

2- Influência do Ambiente no comportamento
- Cognição Ambiental (cidade)
- Ruído
- Clima e temperatura
- Espaço pessoal e territorialidade
- Densidade Espacial e Crowding
- Identidade de lugar e satisfação
- Ambiente Urbano
- Riscos Naturais

3- Influência do comportamento no Ambiente
- Riscos não naturais
- Atitudes e comportamentos ambientais
- Normas e valores ambientais
- Educação Ambiental
- Design para a promoção da saúde e bem-estar

6.2.1.5. Syllabus:
1- The explanation in environmental psychology: models and theories
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2- Influence of environment on behavior
- Environmental Cognition
- Noise
- Weather and temperature
- Personal space
- Crowding
- Local Identity
- Urban environment and design
- Natural risks

3- Influence of behavior on the Environment
- Technological Risks
- Environmental Attitudes and behavior
- Norms and environmental values
- Environmental Education and psychology
- Design and psychology

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade é opcional e pode ser escolhida pelos alunos do 2 e 3 anos do curso básico. Assim os seus objetivos
estão muito centrados na apresentação geral de uma série de matérias de estudo que poderão ser aprofundadas
em unidades mais avançadas. Tendo como objetivo ensinar os alunos a utilizar níveis de explicação centrados na
interacção pessoa - ambiente considera-se essencial que os alunos sejam confrontados com uma alta diversidade
de objetos de estudo mais do que a sua detalhada compreensão.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course is optional and can be chosen by the 2nd and 3td year students. Thus the work is heavely focused on
the general presentation of a themes that can be further developed in more advanced units. Aiming to teach
students to use levels of explanation centered on the interaction person - environment, is considered essential that
students are confronted with a high diversity of matters rather than its detailed understanding.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas serão essencialmente expositivas mas muito centradas na apresentação de casos práticos que
permitirão analisar ao pormenor os níveis teóricos de explicação da Psicologia Ambiental. As aulas práticas serão
centradas em casos de investigação que permitam avaliar sistemáticamente as teorias.
A avaliação incluirá um trabalho de grupo (5 alunos), que dará origem a um relatório com uma revisão e reflexão
teoricamente fundamentada sobre um ponto específico do programa escolhido pelo grupo. Este trabalho pode ser
empírico se os alunos desejarem participar nas investigações em curso (50% da avaliação). Exame com consulta
onde os alunos serão confrontados com uma/duas pergunta de relacionamento e aplicação de temas com limite da
extensão das respostas (50% da avaliação). Os alunos serão também instados a participarem como sujeitos
experimentais e em trabalhos de investigação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures will be mainly expository but very focused on the presentation of case studies that will examine in
detail the theoretical levels of explanation of environmental psychology.The evaluative process include 3 items: a) a
group work (5 students) (a literature review with or without an empirical research) (50%). A individual written exam
with consultation (50%). Students are also required to participate as experimental subjects and research assistants.

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

A natureza introdutória da unidade impõe uma simplicidade de processos e de mecanismos de aprendizagem que
serão conseguidos com uma sistemática apresentação de casos diversificados fazendo um movimento consistente
entre a teoria e a identificação dos fatores que justificam a sua aplicação nos casos concretos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The introductory nature of the course requires learning mechanisms that will be achieved with a systematic
presentation of diverse cases making a permanent dialogue between theory and the poblems under scrutiny.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Antunes, D., Bernardo, F., & Palma-Oliveira, J. (2011). Psicologia do Ambiente. In M. Lopes, P. Palma, R. Bártolo-
Ribeiro, & M. Cunha, Psicologia Aplicada (pp. 189-210). Lisboa: Editora RH.
Bernardo, F. & Palma-Oliveira, J. (2005) Place Change and Identity Process, Médio Ambiente y Comportamiento
Humano, 6 (1), 71-87.
Gaspar de Carvalho, R., Palma-Oliveira, J.M., Wyer, N. & Corral-Verdugo, V. (2011). Cognitive and context “tuning”:
tools to break anti-ecological habits. International Journal of Hispanic Psychology (special issue on Ecological
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Behavior), 69-91.
Bell, P.; Greene, T.C.; Fisher, J. e Baum, A. (2001) Environmental Psychology. Fith Edition. Forth Worth: Harcourt.
Gifford, R. (2007) Environmental Psychology: Principles and Practice. Colville, WA: Optimal Books.
Gifford R. (2002). Making a Difference: some ways Environmental Psychology has improved the world. In R. Becthel
& A. Churchman, Handbook of Environmental Psychology. New York: J. Wiley and Sons. (p. 323-334.)

Mapa IX - Perturbações Específicas do Desenvolvimento Cognitivo, Optativa, 3º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Perturbações Específicas do Desenvolvimento Cognitivo, Optativa, 3º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Arlette Thérèse Marcelle Marie Joseph Verhaeghe; 4h/semana; 4h/week

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):
Objectivos:
1 Fornecer aos alunos modelos teóricos, conceitos e instrumentos que lhes permitam formular e testar hipóteses
sobre os processos subjacentes a determinadas perturbações.
2 Proporcionar conhecimentos sobre domínios de investigação e trabalhos empíricos incidindo sobre os
processos cognitivos perturbados em determinados síndromas e défices sensoriais.
3 Treinar a capacidade de leitura crítica de textos científicos.
4 Reflectir sobre a relação entre dados científicos e aspectos da prática e da intervenção psicológicas.
Competências a desenvolver:
1 Saber confrontar diferentes perspectivas teóricas sobre os processos subjacentes a determinadas perturbações.
2 - Saber analisar criticamente textos científicos e expô-los oralmente de forma sintética.
3 - Saber estabelecer relações entre perspectivas teóricas e procedimentos de intervenção.
4 - Saber reflectir sobre prática e intervenção psicológicas relacionadas com algumas perturbações do
desenvolvimento cognitivo .

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives:
1 - To provide students with theoretical models, concepts and tools that enable them to formulate and test
hypotheses about the processes underlying certain disorders.
2 - To provide knowledge about areas of research and empirical studies focusing on cognitive processes disrupted
in certain syndromes and sensory deficits.
3 - Training the ability of critical reading of scientific texts.
4 - Think about the relationship between scientific and practical aspects of psychological intervention.

Skills to develop:
1 - Know confront different theoretical perspectives on the processes underlying certain disorders.
2 - Learn to critically analyze scientific texts and expose them orally synthetically.
3 - Know establish relationships between theoretical perspectives and intervention procedures.
4 - Learn to reflect on practice and intervention related to cognitive development impairments.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Perturbações específicas da aprendizagem da leitura e da escrita
1.1 Perspectiva psicolinguística da leitura e da escrita
1.2 Principais teorias sobre dislexia
1.3 Diagnóstico e Intervenção

2. Dificuldades de aquisição da linguagem oral e escrita associadas a défices auditivos
2.1. Língua gestual e língua oral
2.2. Língua gestual vs. oral e aprendizagem da leitura
2.3. Cued Speech e linguagem oral e escrita
2.4. Bilinguismo nos surdos

3. Perturbação de Hiperactividade e Défice de Atenção
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4. Perturbações específicas no Autismo Infantil, Síndromas de Down e Williams

6.2.1.5. Syllabus:
1. Specific disorders of learning to read and write
1.1 Psycholinguistic perspective of reading and writing
1.2 Main theories on dyslexia
1.3 Diagnosis and Intervention

2. Difficulties in acquiring oral and written language associated with hearing loss
2.1. Sign language and oral language
2.2. Sign vs. oral language and reading acquisition
2.3. Cued Speech and oral and written language
2.4. Bilingualism in deaf

3. Hyperactivity Disorder and Attention Deficit

4. Specific impairments in Autism, Down and Williams syndromes

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos em que são apresentados e discutidos modelos teóricos, conceitos e instrumentos
de avaliação do desenvolvimento normal de habilidades cognitivas adequam-se ao objectivo 1 de aprendizagem na
medida em que fornecem um quadro conceptual fundamental para as compreensão das perturbações estudadas.
O objectivo 2 é contemplado através da apresentação de trabalhos de investigação que permitem confrontar várias
perspectivas teóricas relativamente ao que está subjacente às perturbações.
A relação estreita entre conteúdos programáticos e leitura crítica de textos científicos contribui para os objectivos
3 e 4.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program contents in which are presented and discussed theoretical models, concepts and tools to assess the
normal development of cognitive skills lend themselves to a learning objective to the extent that they supply a
conceptual framework for understanding the disorders.
The second objective is approached through the presentation of research papers that allow comparing various
theoretical perspectives about what is underlying the examined disorders.
The close relationship between program content and critical reading of scientific texts contributes to objectives 3
and 4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Aulas teóricas (2 horas semanais):
Exposição e ilustração dos pontos programáticos
- Aulas teórico-práticas (2 horas semanais):
Apresentação oral e discussão por grupos de alunos, de textos teóricos e artigos empíricos relacionados com os
pontos programáticos.
Apresentação oral e discussão por grupos de alunos de um trabalho sobre um dos pontos programáticos.
A avaliação incide sobre:
1) Parte teórica ( 50% da nota final) :
Três frequências durante o semestre com feed-back correctivo nas aulas ou, em alternativa, um exame escrito
durante o período de avaliação
2) Parte teórico-prática :
- Apresentação e discussão oral de textos nas aulas teórico-práticas (25% da nota final);
- Apresentação e discussão oral de um trabalho sobre um dos pontos programáticos (25% da nota final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
1. Theoretical Lectures (2 hours per week):
Exposure and illustration of programmatic points.
Evaluation (50% of final score) through three mini-tests with corrective feed-back during the classes or,
alternatively, a written examination during the period of evaluation.
2. Theoretical-Practical Lectures (2 hours per week):
2.1. Oral presentation and discussion by groups of students of theoretical and empirical articles related to the
programmatic contents. Evaluation: 25% of final score.
2.2. Oral presentation and discussion by groups of students of a critical essay on one of the themes of the
program. Evaluation: 25% of final score.

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

ACEF/1112/17957 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=947b...

153 de 393 27-04-2012 14:03



As aulas, desdobradas em aulas teóricas e teórico-práticas, apresentam uma articulação entre os conteúdos
programáticos e os trabalhos desenvolvidos pelos alunos em torno dos objectivos de aprendizagem da disciplina.
Os vários tipos de avaliação com ênfase no feedback correctivo visam reforçar os processos de aprendizagem a
fim de atingir o conjunto dos objectivos da disciplina.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The classes, split into theoretical and theoretical-practical ones, provide a link between the programmatic contents
and the work done by students around the learning goals of the discipline.
Furthermore, the various types of evaluation with emphasis on corrective feedback, aim to reinforce the learning
processes in order to achieve the set of objectives of the discipline.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Frith, U. (2003). Autism: Explaining the Enigma. Cambridge: Blackwell.
Marschark, M., & Spencer, P. E. (Eds.) (2003). Oxford Handbook of Deaf Studies, Language, and Education. Oxford:
Oxford University Press.
Morais, J. (1997). A Arte de Ler. Psicologia Cognitiva da Leitura. Lisboa: Edições Cosmos.
Shaywitz, S. (2005). Overcoming Dyslexia. New York: Vintage Books.
Trezek, B. J., Wang, Y., & Paul, P. V. (2010). Reading and Deafness. Theory, Research, and Practice. New York:
Delmar.

Specific bibliography is provided in classes.

Mapa IX - Psicologia Dinâmica do Desenvolvimento, Optativa, 3º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia Dinâmica do Desenvolvimento, Optativa, 3º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Bruno Ademar Paisana Gonçalves: 0.4h/semana; 0.4h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Constança Biscaia: 0.4h/semana

Maria Eugénia Duarte Silva: 0.4h/semana

Salomé Vieira Santos: 0.4h/semana

João Justo: 4.4h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Constança Biscaia: 0.4h/week

Maria Eugénia Duarte Silva: 0.4h/week

Salomé Vieira Santos: 0.4h/week

João Justo: 4.4h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos:
• Reflectir sobre as características do desenvolvimento na infância, puberdade, adolescência, idade adulta, e idade
adulta avançada e suas vicissitudes;
• Sensibilizar para a compreensão do desenvolvimento no ciclo de vida, de acordo com a perspectiva da Psicologia
Dinâmica;
• Proporcionar aprendizagens facilitadoras da aplicação de conhecimentos a uma possível prática profissional e ao
domínio da investigação;
• Familiarizar os alunos com o vocabulário e os conceitos teóricos básicos subjacentes à compreensão do
funcionamento humano de acordo com o ponto de vista psicodinâmico.
Competências a desenvolver:
• Aquisição de conhecimentos sobre o desenvolvimento humano numa perspectiva psicodinâmica;
• Aquisição de conhecimentos sobre vicissitudes afectas ao desenvolvimento no ciclo de vida.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Aims:
To reflect on developmental characteristic in childhood, puberty, adolescence, adulthood and advanced adulthood,
and related problems.
To raise awareness towards an understanding of development in a life cycle, according to a psychodynamic
perspective
To develop basic knowledge to be applied to a professional practice and to a field research at a later stage
To familiarize students with vocabulary and basic theoretical concepts underlying the understanding of human
functioning from a psychodynamic perspective
Competencies to be developed:
Acquisition of knowledge on human development from a psychodynamic perspective
Acquisition of knowledge regarding problems that may affect development across a life cycle

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O desenvolvimento psicológico durante a gravidez. As influências psicológicas no trabalho de parto e no
nascimento. Adaptação e vicissitudes psicológicas no puerpério e no pós-parto. A interacção precoce mãe-filho e o
desenvolvimento da vinculação. Desenvolvimento da sensorialidade no acesso aos processos representativos e
aquisição da linguagem. Desenvolvimento afectivo na criança em idade pré-escolar e escolar. O período edipiano e
o período de latência. A adolescência enquanto processo psicológico de adaptação à puberdade. A revivência da
situação edipiana e a reestruturação do narcisismo. As dimensões internas da construção da autonomia e de uma
nova síntese identitária.
Pertinência e actualidade do estudo da meia-idade. Perdas e conquistas da meia-idade: biológicas, relacionais,
laborais. Factores psicológicos e socioculturais que afectam as atitudes face à menopausa.
O processo de envelhecimento numa perspectiva dinâmica. Distinção entre 3ª e 4ª idades. A teoria de Erikson.

6.2.1.5. Syllabus:
Psychological development during pregnancy. Psychological influences on labour and birth. Psychological
adjustment and problems in puerperium and post-natal. Premature mother-child interaction and attachment
development.
Sensorial development in the access to representative processes and language acquisition.
Affective development in the the child at pre-school and school age. The Oedipian period and latency period.
Adolescence as a psychological process of adjustment to puberty. Reliving of the Oedipian situation and
re-structuring of narcissism. Internal dimensions of autonomy construction and of a new identity synthesis.
Relevance of the study of middle age. Gains and losses of middle age: biological, relational, work-related. The
psychological and socio-cultural factors that affect attitudes towards the menopause.
The aging process from a psychodynamic perspective. Distinction between 3rd and 4th ages. The theory of
Erikson.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos correspondem aos objectivos de ensino em tudo o que diz respeito à aquisição de
conhecimentos e à sua compreensão. Os temas das aulas são igualmente abordados através dos trabalhos
elaborados pelos alunos e apresentados e discutidos nas aulas práticas. Cada aluno poderá, assim, adquirir
conhecimentos mais aprofundada sobre um dos temas abordados nas aulas teórica, desenvolvendo também a
capacidade de reflexão sobre os mesmos, que é um dos objectivos definidos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The programme content corresponds to the teaching objectives as far as acquisition of knowledge and
understanding is concerned. The themes addressed in the theoretical classes are also approached the group
assignments developed by the students and presented in the practical classes. Each student will have the
possibility to acquire more in-depth information on one of the subjects that are presented in theoretical classes and
to develop reflection skills on these subjects, as defined in the objectives .

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas (2h/semana), muito embora se procure sempre incentivar a participação dos alunos, são
essencialmente expositivas.
As aulas práticas (2h/semana) centram-se na apresentação e discussão dos trabalhos dos alunos, implicando uma
participação activa dos mesmos. Para esse efeito, os alunos são divididos em 2 turmas.
É obrigatória a presença em, pelo menos, 2/3 das aulas práticas e 2/3 das aulas teóricas (ressalvadas as excepções
previstas na lei).
O trabalho a realizar pelos alunos baseia-se em textos específicos mas implica uma pequena pesquisa bibliográfica
suplementar. É apresentado e discutido oralmente na aula e a sua versão final escrita deve ser entregue até ao fim
do período de aulas.
A avaliação incide sobre:
Participação nas aulas teóricas e práticas(10%)
Trabalho oral apresentado nas aulas práticas e Trabalho escrito (40%)
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Exame escrito final (50%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes (2h/week) are mainly informative. However, there is an effort to encourage the active
participation of the students.
The practical classes (2h/week) are centered on the presentation and discussion of the students’ assignments. That
implies their active participation and interaction with the teacher. For that purpose, they are separated in two
classes.
Students are required to attend 2/3 of the practical classes and 2/3 of the theoretical classes.
The group assignments developed by students are based on specific texts but imply a small supplementary
literature research. They are orally presented and discussed in the classroom and the final written version must be
handed in by the end of the semester.
Elements for student evaluation:
Active participation in theoretical and practical classes (10%)
Oral and written presentation of the assignment (40%)
Final written exam (50%)

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

As aulas teóricas e os temas abordados nos trabalhos visam garantir a compreensão e aquisição de
conhecimentos. O exame final escrito incide sobre a matéria abordada nas aulas teóricas e nas aulas práticas
iniciais. Neste exame, existe possibilidade de opção e pede-se aos alunos que não escolham perguntas
directamente relacionadas com os temas dos seus trabalhos.
A elaboração de um trabalho escrito é coerente com o aprofundar de conhecimentos específicos e com o
desenvolvimento da capacidade de pesquisa bibliográfica, análise crítica de textos científicos e síntese (objectivos
não específicos, comuns a várias u.c.). Esta elaboração, bem como a apresentação oral e discussão, visam
desenvolver competências de reflexão e análise crítica relativamente à comparação dos principais quadros teóricos
no âmbito da Psicologia Dinâmica do Desenvolvimento.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical classes and the topics proposed for the students’ assignments aim to ensure the understanding
and acquisition of knowledge. The final written exam is related to the content presented in the theoretical classes
and in initial practical classes. In this exam, there are several options and students are requested not to choose
questions related to their assignments.
Elaboration of a written assignment is coherent with developing specific knowledge, skills for bibliographic
research, critical analysis of scientific texts and synthesis (these are non-specific objectives, common to several
courses). This elaboration, as well as the oral presentation in the classroom, aims to develop skills for critical
analysis and comparison of the main theoretical frameworks in dynamic developmental psychology.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Coimbra de Matos, A. (2002). A adolescência. Lisboa: Climepsi.
Coimbra de Matos, A. M. (1993). Desenvolvimento normal da criança na segunda infância. Revista Portuguesa de
Pedopsiquiatria, 5, 15-32.
Colman, L.L. & Colman, A.D (1994) Gravidez: a experiência psicológica. Lisboa, Edições Colibri.
Duarte-Silva, M. E. (2005). Saúde mental e idade avançada. Uma perspectiva abrangente. In M. Paúl, C. & Fonseca,
A.M. (Coords.), Envelhecer em Portugal (pp. 137-156). Lisboa: Climepsi.
Erikson, E. H. (1980). Identity and the life cycle. New York: W. W. Norton & Company. (Publicação original 1959)
Fagulha, T. (2005). A meia-idade da mulher. Psicologia, XIX (1/2) 13-38
Fleming, M. (2005). O processo de separação / individuação adolescente: Contribuições da teoria psicanalítica. In
M. Fleming, Entre o medo e o desejo de crescer – Psicologia da Adolescência (pp: 37- 44). Porto: Afrontamento
Matos, M. “Sensorialidade e representação: Aspectos teóricos e clínicos.” Manuscrito não publicado

Mapa IX - Introdução à Psicologia do Envelhecimento, Optativa, 3º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução à Psicologia do Envelhecimento, Optativa, 3º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Eugénia de Loureiro Polónio Pereira Duarte Silva 4h/semana;4h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
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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):
• Refletir sobre características dos idosos, da velhice e do envelhecimento
• Sensibilizar para a compreensão do envelhecimento numa perspectiva de curso de vida
• Orientar para uma abordagem bio-psico-social
• Dar a conhecer modelos de envelhecimento ativo
• Desenvolver conhecimentos e atitudes favoráveis à intervenção com adultos envelhecidos
• Proporcionar aprendizagens facilitadoras da aplicação de conhecimentos a uma possível prática profissional e à
investigação
• Aquisição de conhecimentos sobre o envelhecimento como um processo de curso de vida
• Aquisição de conhecimentos sobre a velhice numa perspectiva bio-psico-social
• Aquisição de conhecimentos sobre os quesitos do envelhecimento ativo

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

• Reflection on the characteristics of older people, old age and ageing
• Raising awareness towards the understanding of ageing in a life course perspective
• Orientation to a bio-psycho-social approach
• Knowledge of models of active ageing
• Development of knowledge and attitudes favorable to the intervention with aged adults
• Development of learning skills aiming to apply knowledge to professional practice and to research
• Acquisition of knowledge about ageing as a life course process
• Acquisition of knowledge about ageing in a bio-psycho-social approach
• Acquisition of knowledge about the specificities of active ageing

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao estudo da velhice: a especificidade do campo de estudo e da investigação
2. O envelhecimento demográfico da população: especificidades e implicações
3. A necessidade da compreensão bio-psico-social do envelhecimento
4. A velhice como processo de desenvolvimento
5. O envelhecimento ativo e bem sucedido, vários modelos – O envelhecimento ativo da OMS, o envelhecimento
com vitalidade de Fernández-Ballesteros, o modelo de curso de vida no envelhecimento com sucesso de Schulz e o
SOC de Baltes
6. Acontecimentos de vida na velhice e estratégias de coping
7. Dinâmicas familiares no curso da velhice
8. Aplicação de uma perspectiva preventiva visando o envelhecimento ótimo

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to the study of ageing: characteristics of this area of study and of its research
2. The demographic ageing: characteristics and implications
3. The need for understanding ageing in a bio-psycho-social approach
4. The ageing as a development process
5. Some models of active and successful ageing: the OMS active ageing, the Fernández-Ballesteros vital ageing, the
Schulz life span model of successful ageing and the Baltes SOC model
6. Life events in old age and coping strategies
7. Family dynamics throughout the life course
8. Application of a preventive perspective aimed at optimal ageing

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Face à constatação do envelhecimento demográfico, pretende-se facilitar a aquisição de conhecimentos sobre o
processo de envelhecimento, numa perspectiva de curso de vida, salientando a necessidade da sua compreensão
do ponto de vista bio-psico-social. A heterogeneidade como característica dos adultos mais velhos, no que diz
respeito à família e a acontecimentos de vida é apontada. Realce particular para o envelhecimento ativo - nos vários
modelos -, estratégias para o implementar e a sua mais valia enquanto forma de intervenção.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Given the global demographic ageing, the acquisition of knowledge about the ageing process in a life course
perspective is aimed. The understanding of the ageing process in a bio-psycho-social approach is pointed out. The
heterogeneity, as a major characteristic of the elderly, as far as family and life events are concerned, is pointed out.
Particular highlight is given to several models of active ageing, strategies to implement them and their importance
as a form of intervention.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Métodos de ensino
As aulas teóricas (duas horas semanais) serão essencialmente expositivas e nelas serão apresentados os
conteúdos que constam do programa.
As aulas práticas (duas horas semanais) terão um formato menos expositivo, sendo fomentado diálogo com os
estudantes a partir da apresentação de experiências diversificadas de técnicos que exercem funções junto da
população dos adultos mais velhos. As aulas práticas destinam-se também à apresentação de trabalhos propostos
ao estudantes.

Avaliação
Os alunos devem ter um mínimo 2/3 de presenças no total das aulas. Exceptuam-se os regimes especiais.

Participação ativa nas aulas 10%
Trabalhos realizados individualmente e em grupo 30%
Exame final sobre matéria dada nas aulas teóricas 60%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methods
The theoretical classes (two hours per week) are mainly expositive. The program content is presented.
The tutorials (two hours per week) are less expositive. Dialogue is promoted with students, taking into account
several experiences presented by some invited professionals working with older people. Some of the tutorial
classes are also intended for the presentation of essays and reports elaborated by students.

Evaluation
Students must have a minimum 2/3 of total attendance in classes. Students who benefit from special regimes are an
exception.

Active participation in class 10%
Work carried out individually and in groups 30%
Final exam on the theoretical classes contents 60%

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

As aulas teóricas destinam-se essencialmente e transmitir conhecimentos na área do envelhecimento,
sensibilizando os estudantes para a sua compreensão como um processo bio-psico-social, numa perspectiva de
curso de vida. Os conhecimentos progressivamente adquiridos conduzirão a uma reflexão prolongada, enriquecida
pelos contatos com experiências de técnicos a trabalhar com adultos envelhecidos e com os relatos de
investigações realizadas com este tipo de amostras. Os trabalhos solicitados visam um maior aprofundamento do
envelhecimento ativo, motivando os estudantes para estabelecer contatos com a população envelhecida, e a
elaborarem, reflexivamente, sobre estratégias do envelhecimento com vitalidade.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical classes aim to transmit knowledge in the ageing area, drawing attention to understanding ageing as a
bio-psycho-social process, in a life course perspective. The knowledge acquired progressively will lead to
sustained reflection, enriched by contacts with professionals working with aged people and by reports of research
with this type of samples. The essays elaborated by students aim at a further deepening of active ageing,
motivating students to establish contacts with the aged population, and design, reflexively, strategies for the ageing
with vitality.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Baltes, P. B., & Baltes, M. M. (1990). Psychological perspectives on successful aging. The model of selective
optimization with compensation. In P. B. Baltes & M. M. Baltes (Eds.), Successful aging: Perspectives from
behavioral sciences (pp. 1-34). New York: Cambridge University Press.
Bowling, A. (2007). Aspirations for the older age in the 21st century: What is successful aging? International
Journal of Aging and Human Development, 64, 263-297.
Duarte-Silva, M. E. (2005). Saúde mental e idade avançada. Uma perspectiva abrangente. In M. C. Paul & A. M.
Fonseca (Coords.), Envelhecer em Portugal (pp. 137-156). Lisboa: Climepsi Editores.
Fernández-Ballesteros, R. (2009). Envejecimiento activo. Contribuciones de la Psicología. Madrid: Ediciones
Pirámide.
Fernández-Ballesteros, R. (Dir.). (2009). Psicología de la vejez. Una psicogerontología aplicada. Madrid: Ediciones
Pirámide
Johnson, M. L. (Ed.). (2005). The Cambridge handbook of age and aging. Cambridge: Cambridge University Press

Mapa IX - Psicopatologia da Criança e do Adolescente, Optativa, 3º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Psicopatologia da Criança e do Adolescente, Optativa, 3º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marco António da Silva Pires Paulino: 3,5h/semana;3,5h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Isabel Pereira - 1,5h/semana
António Barbosa - 3,5h/semana
José Godinho - 3,5h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ana Isabel Pereira - 1,5h/week
António Barbosa - 3,5h/week
José Godinho - 3,5h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Conhecer os fundamentos científicos da psicopatologia na criança e no adolescente;
- Conhecer a semiologia das principais funções mentais e os quadros clínicos mais importantes;
- Sensibilizar para a entrevista clínica diagnóstica e para os problemas específicos da relação psicólogo -
criança/adolescente doente;
- Sensibilizar para o contacto directo com doentes;
- Distinguir o normal e o patológico;
- Identificar os principais quadros psicopatológicos;
- Fazer o diagnóstico individualizado no contexto do desenvolvimento pessoal e das relações familiares.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Understand the scientific foundations of child and adolescent psychopathology
- Know the semiology of the main mental functions and of the most important mental disorders;
-To introduce the diagnostic clinical interview and increase awareness regarding the specific problems of the
relationship psychologist - child / adolescent patients;
- Promote awareness of direct contact with patients;
- Distinguish between normal and pathological functioning;
- Identify the main mental disorders
-Develop an individualized diagnosis in the context of the individual personal development and family relationships.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Introdução. Abordagem histórica. O normal e o patológico na infância. Factores etiológicos. Classificações.
Aspectos particulares da observação e da entrevista da criança e do adolscente.
- Perspectivas do desenvolvimento na infância e na adolescência. Perturbações da relação precoce mãe-filho.
- Alterações do sono, da psicomotricidade e da linguagem.
- Perturbações da esfera oro-alimentar e esfincteriana. Afecções psicossomáticas. - Perturbações dissociativas.
- Perturbações da ansiedade.
- Perturbações do humor.
- Perturbações globais do desenvolvimento e esquizofrenia de início precoce.
- Perspectivas descritivo-classificativas e estruturais. Estado limite da personalidade.
- Perturbações disruptivas do comportamento e de défice de atenção e hiperactividade.
- Deficiência Mental. Delinquência.
- Alcoolismo. Outras Toxicodependências.
- Perturbações do comportamento alimentar.

6.2.1.5. Syllabus:
- Introduction. Historical approach. The normal and the pathological in childhood. Etiological factors.
Classifications. Special issues regarding observations and interviews with the child and adolescent
- Developmental approaches to infancy, childhood and adolescence. Disturbances in early mother-child
relationship
- Sleep, psychomotricity and language difficulties
- Feeding and eating disorders of infancy and early childhood and elimination disorders. Psychosomatic disorders.
- Dissociative disorders.
- Anxiety disorders.
- Mood disorders.
- Pervasive developmental disorders and early onset schizophrenia.
- Descriptive-classification and structural approaches. Borderline personality.
- Disruptive behavior disorder and Attention-deficit/Hyperactivity disorder
- Mental retardation. Delinquency.
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- Alcoholism. Other substance related disorders.
- Eating disorders.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos são um estado da arte sobre a psicopatologia da criança e do adolescente. Estes
conhecimentos servem de base à formação das aptidões necessárias para a competência de distinguir o normal do
patológico e elaborar de forma geral um diagnóstico individualizado.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The programmatic contents cover the state of the art of children and adolescent psychopathology. This knowledge
is required for skills training so that the students become competent in distinguishing normal from pathological
functioning and in developing, in general, an individualized diagnosis.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Aulas teóricas com exposição e discussão;
- Aulas práticas com entrevista e observação de doentes; discussão diagnóstica no contexto do desenvolvimento e
das relações pessoais;
- Discussão em grupo de histórias clínicas;
- Visionamento e discussão em grupo de vídeos clínicos;
- Trabalho de campo acompanhado que inclui a realização de uma entrevista a uma criança/adolescente ou uam
observação da interacção mãe-criança.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Theoretical classes and discussion;
- Practical sessions with interview and observation of patients, diagnostic discussion in the context of development
and personal relationships;
- Group discussion of clinical case studies;
- Visioning and group discussion of videos of case studies;
- Supervised field work, which includes an interview with a child/adolescent or an observation of a mother-child
interaction.

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

Considera-se que a frequência das aulas práticas, o trabalho de campo e o relatório são elementos formadores
básicos. Permitem o contacto com doentes portadores de manifestações psicopatológicas, o desenvolvimento de
capacidades de observação, a prática de entrevista e o treino de diagnóstico diferencial.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
It is considered that the attendance of practical classes, the participation in field work and the elaboration of
clinical reports are basic formative elements. These methodologies allow contact with patients with
psychopathological manifestations, the development of observational skills, the practice of clinical interviews and
the training of differential diagnosis.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- American Psychiatric Association. (1996). DSM-IV. Manual de diagnóstico e estatística das Perturbações mentais.
Climepsi Editores. Lisboa.
- Dumas J.E. (1999). Psychopathologie de l’ enfant et de l’ adolescent. De Boeck & Larcier, SA. Paris.
- Gelder M., Mayou R., Geddes J. (2005). Psychiatry. 3ª edição. Oxford University Press. Oxford.
- Marcelli D. (1999). Infância e Psicopatologia. Climepsi Editores. Lisboa.
- Marcelli D., Braconnier A. (2004). Adolescência e Psicopatologia. Climepsi Editores. Lisboa.
- Sadock B.J., Sadock V.A., Ruiz P. (2009). Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry. 9ª edição.
Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia.
- World Health Organization. (1992). The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Clinical
Descriptions and diagnostic guidelines. World Health Organization. Geneva.

Mapa IX - Pragmática da Comunicação Humana, Optativa, 3º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Pragmática da Comunicação Humana, Optativa, 3º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Isabel Santa Bárbara Narciso 4h/semana;4h/week

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):
Conhecer e compreender os fundamentos históricos, epistemológicos, teóricos e pragmáticos do estudo da
comunicação humana
Conhecer e compreender o processo de comunicação nas suas dimensões de estrutura, textura e contexto
Aplicar os conhecimentos adquiridos sobre o processo de comunicação a diferentes situações reais, ficcionadas e
simuladas
Observar e analisar a comunicação verbal e não-verbal em situações interactivas reais, ficcionadas e simuladas;
Conhecer e reflectir criticamente sobre investigação empírica no âmbito da comunicação humana
Reflectir criticamente sobre as implicações pragmáticas do estudo da comunicação humana em diferentes
contextos.
Desenvolver princípios éticos e competências de: comunicação científica oral e escrita; comunicação assertiva;
escuta activa; aceitação de diferenças individuais sociais e culturais autonomia e auto-regulação no processo de
aprendizagem.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To know and understand the historical, epistemological, theoretical and pragmatic study of human communication
To know and understand the communication process in its dimensions of structure, texture and context
To apply the knowledge acquired about the communication process to different real,fictional or simulated
situations
To observe and analyze verbal and non-verbal interactive, real, fictional and simulated situations ;
To understand and reflect critically on empirical research in human communication
To reflect critically on the pragmatic implications of the study of human communication in different contexts.
To develop ethical principles and skills: oral and written scientific communication, assertive communication, active
listening, acceptance of individual differences in social and cultural autonomy and self-regulation in the learning
process

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Estudo da Comunicação Humana – fundamentos históricos, epistemológicos, teóricos e pragmáticos
1.1. Conceptualização da comunicação: do “telégrafo” e da “orquestra”
1.2. Pontos de vista e perspectivas teóricas no estudo da comunicação
2. Pragmática da Comunicação Humana
2.1. Elementos estruturais: A anatomia da comunicação humana
2.2. A textura da comunicação; Princípios gerais e axiomas da comunicação humana; Comunicação, linguagem
verbal e não verbal
2.3. Comunicação e emoções
2.4. Comunicação e diversidade cultural
2.5. Pragmática da comunicação humana em contextos específicos
2.5.1. Comunicação inter-pessoal
2.5.1.1. Factores essenciais na comunicação em relações interpessoais: escuta, auto-revelação, expressão de
afecto, conflitos e resolução de conflitos
2.5.2. Comunicação em contextos clínicos e de saúde
2.5.3. Comunicação em contextos educativos
2.5.4. Comunicação em contextos organizacionais
2.5.5. Comunicação e Mass Media

6.2.1.5. Syllabus:
1. Study of Human Communication - historical, epistemological, theoretical and pragmatic roots
1.1. Conceptualization of communication: the "Telegraph" and "orchestra"
1.2. Views and theoretical perspectives in the study of communication
2. Pragmatics of Human Communication
2.1. Structural Elements: The anatomy of human communication
2.2. The texture of communication; general principles and axioms of human communication; verbal and nonverbal
language
2.3. Communication and emotions
2.4. Communication and cultural diversity
2.5. Pragmatics of human communication in specific contexts
2.5.1. Inter-personal communication
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2.5.1.1. Key factors in interpersonal communication: listening, self-disclosure, expression of affection, conflict and
conflict resolution
2.5.2. Communication in clinical and health contexts
2.5.3. Communication in educational contexts
2.5.4. Communication in organizational contexts
2.5.5. Communication and Mass Media

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa foi construído a partir de três alicerces principais: a relevância da comunicação humana, a relevância
do estudo da comunicação humana na formação em Psicologia e a relevância da comunicação humana enquanto
área de investigação científica. Em coerência com os descritores de Dublin para o 1º ciclo, pretende-se que os
alunos demonstrem capacidade para compreender, integrar e reflectir criticamente sobre fundamentos teóricos do
estudo da comunicação, processo de comunicação, investigação empírica no domínio da comunicação
interpessoal e implicações pragmáticas; demonstrem capacidade para aplicar os conhecimentos a diferentes
situações e contextos; desenvolvam competências específicas de observação e análise da comunicação verbal e
não verbal; desenvolvam competências gerais de comunicação e competências específicas de comunicação
científica oral e escrita.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program was built on three main foundations: the relevance of human communication, the relevance of the
study of human communication in psychology and the relevance of human communication as a field of scientific
research. Consistent with the Dublin descriptors for the first cycle, it is intended that students demonstrate the
ability to understand, integrate and critically reflect on theoretical study of communication, communication
process, empirical research in the field of interpersonal communication and pragmatic implications; demonstrate
the ability to apply knowledge to different situations and contexts; develop specific skills of observation and
analysis of verbal and non verbal communication; and develop general communication skills and specific skills in
oral and written scientific communication.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exercícios de reflexão em pequenos grupos, debate/discussão/brain storming,, apresentações orais de trabalho em
grupo, role-plays, palestras, brain storming, visionamento de filmes e vídeo-clips e exposição teórica.
No Regime Geral de Avaliação:
Exercícios em grupo: cada grupo será responsável pela apresentação oral (limite de 10 minutos) de um trabalho,
com um relatório escrito. Este trabalho tem uma ponderação de 20% na nota final.
Trabalho final em grupo: será apresentado oralmente em sala de aula, com um relatório escrito. Este trabalho tem
uma ponderação de 40% na nota final.
Exame escrito final, com duração de duas horas, cuja ponderação na nota final é de 40%.
A aprovação na unidade curricular implica uma classificação mínima de 9,5 no exame escrito final.
No Regime Final Alternativo, de opção para alunos abrangidos pelo regime especial:
Único elemento de avaliação final – exame escrito – com a ponderação de 100%, e não é obrigatória a presença às
aulas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Reflection exercises in small groups, debate/discussion/brain storming, oral presentations, role plays, lectures,
reflective questioning, films and video clips and theoretical exposure .
General Evaluation Rules:
Group exercises: each group will be responsible for an oral presentation (maximum 10 minutes) of a theme with a
written report (weighting of 20%).
Final working group: it will be presented orally in class, with a written report. (weighting of 40%).
Final written individual evaluation,(two hours) (weighting of 40%).
The approval in the curricular unit implies a classification of at least 9,5 in the final written evaluation
Attendance in class is controlled

Alternate Evaluation Rules (option for students covered by the Special Regime):
Final written individual evaluation (two hours) (weighting of 100%).
Attendance in class is not controlled

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

De acordo com as directrizes do Processo de Bolonha, consideramos essencial um modelo de organização
pedagógica centrado sobretudo no estudante e baseado na aquisição de competências, o que implica, em
coerência, metodologias de ensino/aprendizagem e avaliação diversificadas que estimulem e reforcem, nos
estudantes, uma atitude pró-activa e autónoma no processo de aprendizagem, sendo o papel dos docentes,
sobretudo de orientador e catalisador das aprendizagens.
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Assim, e partindo dos três alicerces principais, acima referidos, que definem esta unidade curricular, pretendemos
criar um contexto de aprendizagem que enfatize o papel principal do aluno, promovendo: a co-construção de
aprendizagens, através de um clima colaborativo de partilha e discussão crítica de conhecimentos e reflexões; a
autonomia e auto-regulação. Neste sentido, o processo de ensino/aprendizagem e de avaliação basear-se-á,
sobretudo, nas seguintes metodologias que permitem desenvolver todas as competências referidas nos
Descritores de Dublin para o 1º ciclo:
1) Trabalho em pequenos grupos (exercícios de reflexão, debate/discussão, relatórios escritos de estudo de casos,
role-plays, etc), que potencia a pesquisa e exploração de materiais de aprendizagem, a partilha de ideias, a reflexão
crítica, o desenvolvimento da eficácia no discurso oral e escrito, a resolução de problemas, a assertividade, a
escuta, a cooperação, o trabalho em equipa, a autonomia e a auto-regulação.
2) Brain storming,debates e discussão em grupo-turma que estimulam a participação, a reflexão crítica, a partilha
de conhecimentos, opiniões e sugestões, permitem perceber conhecimentos préviamente adquiridos e reflectem a
consideração pelo pensamento dos estudantes.
3) O questionamento reflexivo que estimula a participação dos estudantes, e fomenta a reflexão crítica e o
aprofundamento da compreensão e aplicabilidade dos conhecimentos ao nível da comunicação humana.
4) O visionamento de filmes que permite o treino de observação e de análise de situações interactivas.
5) O role-play que permite desenvolver o pensamento crítico, a criatividade, a resolução de problemas, promove a
participação e motivação, e o treino de competências específicas de comunicação.
6) As palestras proferidas por especialistas convidados constituem uma oportunidade de enriquecer o
conhecimento através do saber e da experiência de profissionais
7) A exposição teórica permite a elaboração de sínteses teóricas, integrando os contributos e reflexões dos alunos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
According to the guidelines of the Bologna Process, we consider essential a model of pedagogical organization
focused primarily on the student and skills, which means a diversity of teaching/learning and evaluation
methodologies that encourage and enhance autonomy and proactivity in the learning process, with teachers
assuming the role of advisors which support and guide the learning process.
Thus, building on the three main pillars, above mentioned, that define this curricular unity, we intend tto create a
learning environment that emphasizes the leading role the student, promoting: co-construction of learning through
a collaborative environment for sharing knowledge and critical discussion and reflection; autonomy and
self-regulation. In this sense, the teaching/learning and evaluation will be based mainly on the following
methodologies which allow the development of all the skills recomended by the Dublin Descriptors for the 1st
cycle:
1) Working in small groups (exercises for reflection, debate / discussion, written reports, case studies, role-plays,
etc.), which encourages research and exploration of learning materials, sharing of ideas, critical reflection,
development of effectiveness in oral and written discourse, problem solving, assertiveness, listening, cooperation,
teamwork, autonomy and self-regulation.
2) Brain storming, debate and discussion which encourage class participation, critical reflection, sharing
knowledge, opinions and suggestions, promote the expression of previously acquired knowledge and reflect the
consideration of students' thinking.
3) The reflective questioning that encourages student participation, and encourages critical reflection and
deepening understanding and applicability of knowledge about human communication.
4) The viewing of films that allows the training of observation and analysis of interactive situations.
5) The role-play allows to develop critical thinking, creativity, problem solving; promotes the participation and
motivation; and develop specific communication skills.
6) The lectures given by invited experts provide an opportunity to enrich the knowledge through the knowledge and
experience of professionals
7) The theoretical exposure allows the elaboration of theoretical syntheses, integrating the contributions and
reflections of students.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Adler, R., & Rodman, G. (2006). Understanding human communication. Oxford: Oxford University Press.
DeVito, J. A. (2008). Human communication: Basic course (11ª ed.). N. Y.: Pearson Higher Education & Professional
Group.
Ekman, P. (2003). Emotions revealed: Recognizing faces and feelings to improve communication and emotional life.
N.Y.: Holt & Company.
Heath, R. L., & Bryant, J. (2008). Human communication theory and research: Concepts, contexts, and challenges.
Mahwah: L. Erlbaum.
Littlejohn, S. W. (2002). Theories of human communication. Belmont: Thomson Wadsworth.
Watzlawick, P., Beavin, J., & Jackson, D. (1967). Pragmática da comunicação humana: Um estudo dos padrões,
patologias e paradoxos da interacção. São Paulo: Cultrix.
Winkin, Y. (1981). La nouvelle communication. Paris: Seuil.
Wood, J. T. (2004). Interpersonal communication: Everyday encounters. Boston: Cengage Learning.

Mapa IX - Avaliação Psicológica da Criança e do Adolescente, Formação Geral, 4º Ano, 1º Semestre
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Avaliação Psicológica da Criança e do Adolescente, Formação Geral, 4º Ano, 1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rosa de Jesus Ferreira Novo:: 6 h /semana; 6h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Rute Oliveira Pires: 6 h /semana

Artur Miguel Trigo: 4 h /semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Rute Oliveira Pires: 6h/week

Artur Miguel Trigo: 4h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
OBJECTIVOS: 1)Desenvolver conhecimentos e competências técnico-científicas aplicáveis à avaliação psicológica
(AP) infanto-juvenil; 2)Conceptualizar a AP como processo de análise integrada de factores relativos ao indivíduo e
seus contextos de vida; 3)Saber seleccionar instrumentos psicométricos e clínicos, e conhecer as limitações ético-
deontológicas associadas; 4)Aplicar metodologia de ‘estudo de caso’ orientada para AP multiaxial e articulada com
a teoria e a intervenção. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS: a)Fundamentação da AP nos planos teórico e
metodológico; b)Identificação de necessidades de AP; c)Planeamento do processo de AP em função de contextos
e objectivos específicos; d)Recolha de dados clínicos e dados psicométricos; e)Análise e integração de dados
p/caracterização do desenvolvimento cognitivo, afectivo-emocional e social, bem como de perturbações
psicopatológicas infant-juvenis; f)Sinalização de necessidades e tipos de intervenção; g)Elaboração de relatórios.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OBJECTIVES: 1)Develop knowledge, technical and scientific skills related to child and adolescent psychological
assessment, 2)Conceptualize PA as an analytic process that integrates the person and her/his life context, 3)Select
clinical and psychometric assessment tools taking into account their ethical constrains, 4)Apply 'case study'
approach in conjunction with theory and treatment, aiming to multiaxial assessment.
SPECIFIC COMPETENCES: a)Theoretical and methodological grounding of psychological assessment,
b)Identification of needs assessment c) Planning of the psychological assessment process attending to specific
contexts and purposes; d) History-taking/diagnostic interviewing and psychometric data collection, and e)Data
analysis in order to characterize cognitive, emotional and social functioning and assess child and adolescent
disorders; f)Decision-taking about which forms of psychological treatment are most appropriate for each
patients/situations; g)Psychological reporting.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1º módulo
A. Avaliação Psicológica como Domínio Científico e como Área Aplicada:
Principais paradigmas e modelos de avaliação; Modelo clínico de avaliação psicológica: o processo de avaliação e
as suas etapas; Aspectos éticos e deontológicos.
B. Avaliação Psicológica na Infância e Adolescência:
Especificidades da avaliação; Normalidade/patologia infanto-juvenil; Sistemas de categorização das perturbações
C. Metodologias, Técnicas e Instrumentos de Avaliação Psicológica na Infância e Adolescência
2º Módulo - Estudo de Casos de Crianças e de Adolescentes
Apresentação de Processos de Avaliação Psicológica relativos a crianças e adolescentes com problemáticas
diferenciadas: análise e integração de dados de anamnese e de provas psicológicas aplicadas (WISC-III; Matrizes
Progressivas de Raven; F.C. de Rey; Teste de Bender; CBCL, TRF e YSR de Achenbach; MMPI-A e outras provas a
considerar em função dos casos em estudo.

6.2.1.5. Syllabus:
1st module
A) Psychological Assessment as a Scientific Domain and an Applied Field:
Paradigms and models of assessment; Clinical model of psychological assessment: the assessment process and
its stages; ethics and deontology.
B) Psychological Assessment in Childhood and Adolescence:
Assessment specificities; Normality and pathology in children and adolescents; Classification systems for
disorders.
C) Methodologies, Techniques and Instruments used in Childhood and Adolescence Assessment
2nd module - Case Studies of Children and Adolescents
Clinical cases presentation: analysis and integration of interview data, clinical histories and results of
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psychological tests (WISC-III; Raven's Progressive Matrices, Rey Complex Figure Test, Bender Test, Achenbach’s
CBCL, TRF and YSR, MMPI-A and others to consider in light of case specificity).

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos da UC estão organizados em dois módulos:
- o 1º está orientado para a aprendizagem dos fundamentos teóricos e das principais orientações metodológicos
nos processos de Avaliação Psicológica em geral e das especificidades da avaliação em contexto de
desenvolvimento infantil e juvenil - módulo relacionado com os objectivos 1, 2 e 3 e com as competências
específicas a, b, e c;
- o 2º módulo está orientado para a estudo aprofundado de casos clínicos e de patologias específicas - módulo
relacionado com os objectivos 2, 3 e 4 e com as competências d,e,f e g.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Content is structured in two modules:
The first module focus on the theoretical and methodological grounds, as well as the specificities of children and
adolescent assessment, which is related to objectives 1, 2 and 3 and with the specific competences a, b and c; the
second module focus on case studies of several disorders and is related to the objectives 2, 3 and 4 and the
competences d, e, f and g.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas organizadas em 2 blocos (2H cada). O 1º bloco segue uma metodologia mais expositiva, com
apresentação e desenvolvimento do tema da aula, definição de conceitos, caracterização de modelos ou
problemáticas específicas e desenvolvimento dos tópicos principais, seguido de discussão em turma e de
indicações gerais de aprofundamento do tema. Nas aulas de estudo de casos, o 1º bloco é destinado à
apresentação do caso clínico e à caracterização teórica da problemática envolvida e/ou apresentação de provas
específicas envolvidas no caso em estudo. O 2º bloco, de carácter prático, é destinado à realização de exercícios,
individuais e de grupo, e apresentação e discussão de trabalhos dos alunos. Sistemas de Avaliação: 1. avaliação
contínua, baseada: a) presença e participação nas aulas, b) trabalhos práticos e teórico-práticos; c) exame final; 2.
sistema alternativo: exame final com parte teórica e parte prática (análise de caso).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes,theoretical and practical, are organized in two blocks (2H each). The 1st block of each class is conducted
with an expositive methodology: Introduction and development of the subject, concepts’ definition, characterization
of theoretical models, followed by students’ participation and guidelines regarding the development of the subject.
In case study classes, the presentation of the clinical history, the theoretical characterization of psychological
disorders and the description of the psychological tests applied in the case under study are also done in the 1st
block. The 2nd block is devoted to the realization of individual/group exercises and the presentation and discussion
of work done by students. Assessment Systems: 1.Continuous assessment focused on: a)attendance and class
participation, b)practical assignments and/or theoretical-practical assignments carried out throughout the course,
c)final exam with a theoretical part and a practical part (case analysis).

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

A Avaliação Psicológica clínica é um domínio científico, que integra conhecimentos da psicologia geral, do
desenvolvimento e da psicopatologia, e é, simultaneamente, um domínio técnico e aplicado que articula teorias,
taxionomias e técnicas de observação e análise com vista à tomada de decisão e ao delineamento da intervenção.
Assim, toda a prática da avaliação é orientada por um raciocínio clínico e fundamentada em conhecimentos
teóricos e técnicos. Deste modo, uma metodologia de ensino mais expositiva contribui para alcançar a
generalidade dos objectivos de aprendizagem enunciados, especificamente os indicados como 1, 2 e 3., bem como
as competências específicas a, b e c. As metodologias práticas, de ‘estudo de casos’, são absolutamente
fundamentais para alcançar os objectivos 3 e 4, bem como a globalidade das competências específicas. Para além
destas metodologias, os alunos são incentivados a desenvolver trabalhos práticos de treino de aplicação e cotação
de técnicas clínicas (entrevistas e recolhas de anamneses) e estandardizadas de recolha de dados (provas
psicológicas) os quais se revelam essenciais à formação neste domínio.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Clinical Psychological Assessment is a scientific field that integrates knowledge of general psychology,
development psychology and psychopathology. It’s both a technical and an applied field that articulates theories,
taxonomies and techniques of observation and analysis aiming to decision making and treatment planning. Thus,
the whole practice of evaluation is guided by a clinical reasoning, based on theoretical and technical knowledge. An
expositive teaching method contributes to achieving the generality of the learning objectives stated, specifically 1, 2
and 3, as well as the specific competences a, b and c. The practical methods of 'case study' are absolutely
fundamental to achieving the objectives 3 and 4, as well as the majority of the specific competences. In addition to
these methods, students are encouraged to develop skills in conducting clinical interviews and in application and
quotation of standardized tests.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
Archer, R. P. (2005). MMPI-A: Assessing adolescent psychopathology (3rd ed.). Mahawah, N.Y.: Lawrence Erlbaum
Ass.
Grégoire, J. (2000). L’évaluation clinique de l’intelligence de l’enfant. Théorie et pratique du WISC-III. Sprimont:
Mardaga.
Prifitera, A. & Saklofske, D. (Eds.) (1998). WISC-III: Clinical use and interpretation. Scientist-practitioner
perspectives. New York, NY: Academic Press.
Sattler, J. & Hoge, R. (2006). Assessment of Children: Behavioral, social, and clinical foundations (5th ed.). San
Diego, CA: Jerome M. Sattler, Publisher.Silva, F. M. (Ed.). (2003). Evalución psicológica en niños y adolescentes.
Madrid: Síntesis.
Smith, S. & Handler, L. (Eds.). (2007). The clinical assessment of children and adolescents: A practitioner’s
handbook. Mahawah, NJ: Laurence Erlbaum Associates.
Mash, E. J. & Terdal, L. G. (Eds.) (1997). Assessment of childhood disorders (3rd. ed.) psychopathology. Hoboken,
NJ: John Wiley.

Mapa IX - Avaliação Psicológica do Adulto, Formação Geral, 4º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Avaliação Psicológica do Adulto, Formação Geral, 4º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rosa de Jesus Ferreira Novo, 8h/semana; 8h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Rute Oliveira Pires; 8h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Rute Oliveira Pires
8h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
OBJECTIVOS: 1)Desenvolver conhecimentos e competências técnico-científicas aplicáveis à avaliação psicológica
(AP) de adultos; 2)Conceptualizar a AP como processo de análise integrada de factores relativos ao indivíduo e
seus contextos de vida; 3)Saber seleccionar instrumentos psicométricos e clínicos, e conhecer as limitações ético-
deontológicas associadas; 4)Aplicar metodologia de ‘estudo de caso’ orientada para AP multiaxial e articulada com
diferentes domínios clínicos. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS: a)Fundamentação da AP nos planos teórico e
metodológico; b)Identificação de necessidades de AP compreensiva; c)Planeamento do processo de AP em função
de contextos e objectivos específicos; d)Recolha de histórias clínicas e dados psicométricos; e)Análise e
integração de dados p/caracterização de áreas de funcionalidade/ vulnerabilidade do funcionamento psicológico ou
perturbações psicopatológicas; f)Sinalização de necessidades e tipos de intervenção; g)Elaboração de relatórios.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OBJECTIVES: 1)Develop knowledge, technical and scientific skills related to adult psychological assessment
(APA), 2)Conceptualize APA as an analytic process that integrates the person and her/his life context, 3)Select
clinical and psychometric assessment tools taking into account their ethical constrains, 4)Apply 'case study'
approach to different clinical domains, seeking multiaxial assessment. SPECIFIC COMPETENCES: a)Theoretical
and methodological grounding of psychological assessment, b) Identification of problems that require a
comprehensive assessment c) Planning of the psychological assessment process attending to specific contexts
and purposes; d) History-taking/diagnostic interviewing and psychometric data collection, and e) Data analysis in
order to characterize psychological strengths and vulnerabilities and assess Clinical and/or Personality Disorders;
f)Decision-taking about forms of psychological treatment appropriate for each patients/situations; g) Reporting.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conteúdos organizados em três módulos:
1.a) Avaliação Psicológica de Adultos (APA): Âmbitos e Objectivos; Teorias e Modelos; Conceitos e Taxionomias.
b) Principais metodologias, técnicas e instrumentos utilizáveis no âmbito da avaliação do funcionamento cognitivo-
intelectual, da personalidade e da psicopatologia (Perturbações Clínicas e de Personalidade).
2. Estudo de Casos: apresentação de casos clínicos reais; análise de dados de entrevista, de histórias clínicas e de
resultados de provas psicológicas; integração de dados clínicos e psicométricos; elaboração de sinteses
descritivas e compreensivas dos casos (relatórios).
3. Avaliação Psicológica Clínica aplicada: aproximação a problemáticas específicas de diferentes contextos
(gerontológico, forense e organizacional) e principais guidelines aplicáveis.
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6.2.1.5. Syllabus:
Content organized in three modules:
1. a) Adults Psychological Assessment (APA): Scope and Objectives; Theories and Models, Concepts and
taxonomies.
b) Main methodologies, techniques and instruments used in the assessment of cognitive-intellectual functioning,
personality and psychopathology (Clinical and Personality Disorder).
2. Case Studies: real clinical cases presentation; analysis of interview data, clinical histories and results of
psychological tests; integration of clinical and psychometric data; development of descriptive and comprehensive
cases syntheses (reports).
3. Applied Clinical Psychological Assessment: approach to specific problems in different contexts (geriatric,
forensic and organizational) and main guidelines applied.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos desta UC organizam-se em três grandes eixos: fundamentos teóricos e
metodológicos; estudo de casos; e aplicações específicas.
O primeiro mostra-se relacionado com os objectivos 1, 2 e 3 e com as competências específicas a, b, c e f; o
segundo eixo relaciona-se directamente com os objectivos 2, 3 e 4 e com as competências c,d,e,f e g; o terceiro
eixo visa a integração de conhecimentos globais com vista ao desenvolvimento de competências de aplicação de
modelos e de estratégias de avaliação psicológica (de base clínica) a contextos profissionais diversos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Content structured in three axes: theoretical and methodological grounds, case studies, and specific applications.
The first axis is related to the objectives 1, 2 and 3 and with the specific competences a, b, c and f; the second axis
is related to the objectives 2, 3 and 4 and the competences c, d, e, f and g; the third axis is related to the
competences that enable the application of the theories and methods of the clinical psychological assessment to
different professional contexts.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas organizadas em 2 blocos (2H cada). O 1º bloco segue uma metodologia mais expositiva:
apresentação e desenvolvimento do tema da aula, definição dos conceitos, caracterização de modelos teóricos ou
problemáticas específicas e desenvolvimento dos tópicos principais, seguido de discussão em turma e indicações
de aprofundamento do tema a realizar pelos estudantes. Nas aulas de estudo de casos, o 1º bloco é também
destinado à apresentação do caso clínico e à caracterização teórica da problemática envolvida e/ou à apresentação
de provas específicas envolvidas no caso em estudo. O 2º bloco, de carácter prático, é destinado à realização de
exercícios, individuais e de grupo, e à apresentação e discussão de trabalhos realizados pelos alunos.
Sistemas de Avaliação: 1. Contínua, baseada: a) presença e participação nas aulas, b) trabalhos práticos e teórico-
práticos; c) exame final; 2. sistema alternativo: exame final com parte teórica e parte prática (análise de caso).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes are theoretical and practical and are organized in two blocks (each block 2H).
The 1st block is conducted with an expositive methodology with an introduction and development of the subject,
concepts’ definition, characterization of theoretical models, followed by students’ participation and guidelines
regarding the development of the subject outside class schedule. In case study classes, the presentation of the
clinical history, the theoretical characterization of psychological disorders which motivated the assessment and the
description of the psychological tests applied in the case under study are also done in the 1st block. The 2nd block
is devoted to individual and group exercises and presentation and discussion of work done by students.
Assessment: 1. Continuous assessment focused on: a) attendance and class participation, b) practical
assignments and theoretical-practical assignments, c) final exam; 2. Alternative assessment: final theoretical and
practical exams.

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

A Avaliação Psicológica clínica é um domínio científico, que integra conhecimentos da psicologia geral, do
desenvolvimento e da psicopatologia, e é, simultaneamente, um domínio técnico e aplicado que articula teorias,
taxionomias e técnicas de observação e análise com vista à tomada de decisão e ao delineamento da intervenção.
Assim, toda a prática da avaliação é orientada por um raciocínio clínico e fundamentada em conhecimentos
teóricos e técnicos. Deste modo, uma metodologia de ensino mais expositiva contribui para alcançar a
generalidade dos objectivos de aprendizagem enunciados, especificamente os indicados como 1, 2 e 3., bem como
as competências específicas a, b e c. As metodologias práticas, de ‘estudo de casos’, são absolutamente
fundamentais para alcançar os objectivos 3 e 4, bem como a globalidade das competências específicas. Para além
destas metodologias, os alunos são incentivados a desenvolver trabalhos práticos de treino de aplicação e cotação
de técnicas clínicas (entrevistas) e estandardizadas de recolha de dados (provas psicológicas) os quais se revelam
essenciais à formação neste domínio.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Clinical Psychological Assessment is a scientific field that integrates knowledge of general psychology,
development psychology and psychopathology. It’s both a technical and an applied field that articulates theories,
taxonomies and techniques of observation and analysis aiming to decision making and treatment planning. Thus,
the whole practice of evaluation is guided by a clinical reasoning, based on theoretical and technical knowledge. An
expositive teaching method contributes to achieving the generality of the learning objectives stated, specifically 1, 2
and 3, as well as the specific competences a, b and c. The practical methods of 'case study' are absolutely
fundamental to achieving the objectives 3 and 4, as well as the majority of the specific competences. In addition to
these methods, students are encouraged to develop skills in conducting clinical interviews and in application and
quotation of standardized tests.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
1. Beutler, L. & Groth-Marnat, G. (2003). Integrative assessment of adult personality (2nd ed.). New York, NY: The
Guilford Press.
2. Fernández-Ballesteros (Dir.) (2004). Evaluación psicológica: conceptos, métodos y estudio de casos. Madrid:
Ediciones Pirámide.
3. Green, R. L. (2000). The MMPI-2: An interpretative manual (2nd ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.
4. Strack, S. (Ed.) (2005). Handbook of personality and psychopathology. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons.
5. Weiner, I., Graham J., & Naglieri, J. (Vol. Eds.) (2003). Handbook of psychology. (Vol. 10: Assessment
psychology). New York, NY: John Wiley & Sons.
6. Manuais dos Testes Psicológicos em estudo na UC.

Mapa IX - Comunicação em Consulta Psicológica, Secção de Psicologia Clínica e da Saúde, 4º Ano, 1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Comunicação em Consulta Psicológica, Secção de Psicologia Clínica e da Saúde, 4º Ano, 1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Helena dos Santos Afonso:12h/semana;12h/week

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):
- Adquirir conhecimentos sobre as condições essenciais para o estabelecimento e desenvolvimento de uma
relação de ajuda psicológica eficaz.
- Desenvolver competências de relação e estratégias de comunicação em consulta psicológica.
- Reconhecer e explorar aspectos comportamentais, cognitivos, e emocionais que facilitam ou interferem com o
desenvolvimento da relação de ajuda psicológica.
- Incentivar a auto-exploração para promover o sentido de compromisso e responsabilidade no desenvolvimento
pessoal no desempenho do papel profissional futuro.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Acquire knowledge on essential conditions to establish and develop an effective psychological helping
relationship
- Develop relational skills and communication strategies in psychological consultation.
- Recognize and explore behavioral, cognitive and emotional aspects which facilitate or interfere with developing a
psychological helping relationship
- Encourage self-awareness to promote a sense of commitment and responsability in self-development in the future
performance of the professional role.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- Natureza e características da relação de ajuda psicológica
2- Características dos psicólogos eficazes na consulta psicológica
3- Dificuldades e obstáculos à eficácia dos psicólogos na consulta psicológica
4- Condições facilitadoras da relação de ajuda:
4.1. Empatia
4.2. Genuinidade
4.3. Aceitação
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5- Estratégias de comunicação: Comportamento verbal e não verbal
5.1. Atender e escutar
5.2. Respostas de escuta: clarificação, paráfrase, reflexão de sentimentos, resumo
5.3. Respostas de influência: questões, confronto, fornecer informação
6- Valores, diversidade e deontologia profissional

6.2.1.5. Syllabus:
1- Nature and characteristics of the psychological helping relationship
2- Characteristics of effective psychologists in psychological consultation
3- Difficulties and obstacles to the efficacy of psychologists in psychological consultation
4- Facilitating conditions of the psychological helping relationship:
4.1. Empathy
4.2. Genuineness
4.3. Positive regard
5- Communication strategies: Verbal and nonverbal behavior
5.1. Listening and attending
5.2. Listening responses: clarification, paraphrasing, reflection of feelings, summarizing
5.3. Influencing responses: questioning, confronting, providing information
6- Values, diversity and ethics

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular tem uma forte base em modelos de treino de competências fundamentais no estabelecimento
e desenvolvimento de relações de ajuda para a prestação eficaz de serviços de consulta psicológica.
Os tópicos abordados nos conteúdos programáticos estão focalizados na primeira fase do processo de ajuda
psicológica - estabelecimento de uma relação eficaz com os clientes. Os estudantes são orientados para a prática
de competências relacionais e de comunicação de modo a:
- identificar variáveis promotoras do estabelecimento de uma relação de ajuda de confiança no contacto inicial com
os clientes
- focalizar a atenção nas particularidades da interacção desenvolvida entre psicólogos e clientes
- fornecer respostas adequadas em função das mensagens verbais e não verbais dos clientes
- refletir sobre aspectos éticos na prática da consulta psicológica

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course is strongly based on models of essential skills training in establishing and developing helping
relationships to provide effective services in psychological consultation. Topics addressed in this course focused
on the first stage of the helping process - establishing an effective relationship with clients.
Students are guided to practice relational and communication skills in order to:
- identify relationship enhancement variables to build a trusting rapport during the initial contact with clients
- focus the attention on peculiarities of the interaction developed between psychologists and clients
- provide appropriate responses taking into account verbal and nonverbal clients' messages
- reflect on ethical issues in the practice of psychological consultation

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com componentes de:
- exposição da informação mais relevante sobre condições facilitadoras da relação de ajuda psicológica e
estratégias de comunicação em consulta psicológica
- treino de competências de ajuda psicológica através da realização de:
a) exercícios escritos de respostas às mensagens dos clientes
b) exercícios de desempenho de papéis em situações simuladas de consulta psicológica (os estudantes
desempenham ambos os papéis de psicólogo/a e de cliente)

Avaliação - realização de um exercício de role-play para avaliação do desempenho de competências dos estudantes
no papel de psicólogo/a numa simulação de uma primeira consulta psicológica (observação numa sala de visão
num só sentido).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures with componentes of:

- expositive presentation of the most relevant information on facilitating conditions of the psychological helping
relationship and communication strategies in psychological consultation

- training of helping psychological skills:
a) written exercises of responses to clients' messages
b) role-play activities of simulated psychological consultation sessions ( students play both psychologists and
clients roles)
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Evaluation - Role-play exercise for performance evaluation of students' skills in the psychologist role at a simulated
first psychological consultation (observation in one-way vision room)

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

A abordagem de treino de competências desta unidade curricular integra componentes didáticos e experienciais
como forma de aumentar a eficácia na aquisição de competências.
Os exercícios práticos sobre estratégias relacionais e de comunicação enfatizam competências singulares,
permitindo aos estudantes captar os detalhes das respostas e refinar o uso de diferentes competências.
A natureza experiencial dos exercícios de desempenho de papéis fornece aos estudantes oportunidades de:
- integrar competências durante os desempenhos
- explorar e analisar aspectos chave na interacção com os clientes
- incorporar as interacções psicólogo/a-cliente, aproximando-os de cenários reais no contexto da consulta
psicológica
- identificar recursos e oportunidades de melhorar as competências
- partilhar uma visão profissional como futuros psicólogos

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The skills-based approach of this course integrates didactic and experiential components as a more effective way
to increase skills acquision.
The practical exercises on relational and communication strategies address one skill at a time, allowing students to
capture responses' details and refine the use of different skills.
The rehearsal and experiential nature of role-play exercises give students the opportunity to:
- integrate skills during the performances
- explore and examine key issues of the interaction with clients
- experience psychologist-client interactions, bringing a sense of realism of psychological helping scenarios
- identifying strengths and opportunities to improve skills
- share a view of professionalism as future psychologists

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Cormier, S., Nurius, P.S. & Osborn, C.J. (2009). Interviewing and change strategies
for helpers (6ª ed.). Belmont: Brooks/Cole
- Evans, D.R., Hearn, M. T., Uhlemann, M.R., Ivey, A.E. (2011). Essential
interviewing: A programmed approach to effective communication (8ª ed.).
Brooks /Cole
- Hargie, O. (2011). Skilled interpersonal communication: Research, theory and
practice (5ª ed.). London: Routledge
- Kottler, J.A. (2008). A brief primer of helping skills. Thousand Oaks: Sage
Publications
- Nelson-Jones, R. (2003). Basic counselling skills: A helper’s manual. London: Sage
Publications

Mapa IX - Psicoterapias DInâmicas, Secção de Psicologia Clínica e da Saúde, 4º Ano, 1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicoterapias DInâmicas, Secção de Psicologia Clínica e da Saúde, 4º Ano, 1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Bruno Ademar Paisana Gonçalves: 2h/semana; 2h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Salomé Vieira Santos: 4h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Salomé Vieira Santos:4h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos
compreender as características da psicanálise enquanto método terapêutico
compreender os conceitos fundamentais da teoria psicanalítica e a sua articulação com a clínica
conhecer as características de várias perspectivas no campo das psicoterapias dinâmicas
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adquirir conhecimentos sobre os principais parâmetros técnicos das psicoterapias breves de orientação dinâmica
compreender as especificidades da psicoterapia com crianças/adolescentes
desenvolver a capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos a situações práticas
Competências a desenvolver
• de análise crítica dos principais quadros teóricos no âmbito da psicoterapia dinâmica
• de articulação entre os quadros teóricos e definição do setting terapêutico
• de articulação entre os quadros teóricos e a definição dos objectivos terapêuticos
• de articulação entre os quadros teóricos e a intervenção terapêutica
• de definição das características da intervenção terapêutica em função da fase de desenvolvimento

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Aims
to understand the characteristics of psychoanalysis as a therapeutic method
to understand the fundamental concepts of psychoanalytical theory and its articulation with clinical practice
to learn the characteristics of various perspectives in the field of dynamic psychotherapy
to acquire knowledge on the main technical parameters of short-term dynamic psychotherapy
to understand the specificities of psychotherapy with children
to develop the ability to apply acquired knowledge to practical situations
Competencies to be developed regarding:
.critical analysis of the main theoretical framework within the scope of dynamic psychotherapy
.articulation between theoretical frameworks and the definition of the therapeutic setting
.articulation between theoretical frameworks and the definition of therapeutic aims
.articulation between theoretical frameworks and the therapeutic intervention
.definition of therapeutic intervention characteristics according to stage of development

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
. A utilização psicoterapêutica da hipnose e o surgimento da psicanálise
. O método catártico e a teoria traumática
. A interpretação do sonho como paradigma do método psicanalítico
. Os factores do trabalho do sonho e a concepção freudiana do inconsciente
. Características gerais da terapia psicanalítica
. Delimitação entre psicanálise e psicoterapias de orientação dinâmica
. Psicoterapias breves: Antecedentes históricos, autores de referência e
parâmetros técnicos
. Análise da perspectiva teórica e terapêutica dos seguintes autores:
A. Adler, M. Klein, M. Balint, M. Mahler, C. Rogers e A. Janov
. Especificidades da psicoterapia com crianças
. Discussão de extractos de entrevistas de casos clínicos

6.2.1.5. Syllabus:
. psychotherapeutic use of hypnosis and the emergence of psychoanalysis
. cathartic method and traumatic theory
. dream interpretation as a paradigm of the psychoanalytic method
. the factors of dream-related work and the Freudian conception of the unconscious
. general characteristics of psychoanalytical therapy
. distinction between psychoanalysis and dynamic psychotherapy
. short-term psychotherapy: history, authors of reference and technical parameters
. analysis of the theoretical and therapeutic perspective of the following authors:
A. Adler, M. Klein, M. Balint, M. Mahler, C. Rogers, and A. Janov
. specificities of child psychotherapy
. discussion of extracts from interviews of clinical cases

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos correspondem aos objectivos de ensino no que respeita à aquisição de informação e
à compreensão. A perspectiva clássica de Freud nos seus princípios gerais é abordada mais desenvolvidamente
nas aulas teóricas. Outros autores são abordados através de trabalhos elaborados pelos alunos e apresentados e
discutidos nas aulas práticas. Cada aluno poderá assim adquirir informação mais aprofundada sobre o autor
focado no trabalho em que participou, e informação geral sobre todas as grandes escolas existentes no campo das
psicoterapias dinâmicas.O programa das aulas teóricas e a discussão dos trabalhos apresentados nas aulas
práticas implicam o confronto crítico de diversas perspectivas, a fim de desenvolver nos alunos competências de
comparação e de análise crítica dos principais quadros teóricos, bem como das perspectivas terapêuticas
preconizadas pelos autores analisados, atendendo-se ainda a especificidades em função da fase de
desenvolvimento do cliente.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The programme content corresponds to the teaching aims with regard to the acquisition of information and
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understanding. The classical perspective of Freud and its general principles is approached in more detail in the
theoretical classes. Other authors are addressed through work carried out by the students and presented and
discussed in the practical classes. Thus, all students can acquire more in-depth information on the author related
to the work in which they participated, and general information on the great existing schools in the field of dynamic
psychotherapy. The programme for theoretical classes and the discussion of work presented in the practical
classes imply a critical confrontation of a number of perspectives, with a view to developing competencies in the
students based on comparison and critical analysis of the main theoretical frameworks, as well as therapeutic
perspectives defended by the authors under study. Client’s stage of development is taken into consideration.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas (2h/semana) - parcialmente expositivas (incentiva-se a participação dos alunos, indicando-se
previamente textos para cada aula).
Aulas práticas (2h+2h/semana) - centram-se, maioritariamente, na apresentação e discussão dos trabalhos dos
alunos e na análise de extractos de entrevistas clínicas, implicando uma participação activa dos alunos. Para esse
efeito, eles são divididos em 2 turmas.
É obrigatória a presença em, pelo menos, 2/3 das aulas práticas e 2/3 das aulas teóricas.
Os alunos têm que realizar dois trabalhos (aulas práticas): apresentação oral da perspectiva teórica e terapêutica
de um autor, e trabalho escrito de tema livre (no âmbito das psicoterapias de orientação dinâmica).
Os componentes da avaliação são: a apresentação oral (16,67%); o trabalho escrito (16,66%); o exame escrito, que
incide sobre a matéria das aulas práticas (16,67%) e sobre a matéria das aulas teóricas (50%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
.Theoretical classes (2h/week) – partially explanatory (students participation is encouraged and texts for each class
are previous indicated)
. Practical classes (2h+2h/week) – focus mainly on the presentation and discussion of student work and on the
analysis of the extracts from clinical interviews, implying active student participation. For this purpose, they are
divided into two classes.
Students are obliged to attend at least 2/3 of the practical classes and 2/3 of the theoretical classes. Students have
to accomplish two assignments (practical classes): oral presentation of the theoretical and therapeutic perspective
of an author and a written assignment on a free theme (within the scope of dynamic psychotherapy). The
assessment elements are: oral presentation (16,67%), written assignment (16.67%), and written exam, which covers
the program of both practical (16,67%) and theoretical (50%) classes.

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

As aulas teóricas e os temas abordados nos trabalhos práticos visam garantir a compreensão e aquisição de
conhecimentos. O trabalho de apresentação oral implica pesquisa e revisão bibliografica sobre a perspectiva
teórica e terapêutica de um autor à escolha do aluno, de entre uma lista proposta pelos docentes. O trabalho
escrito (sob a forma de artigo teórico) é de tema livre (no âmbito das psicoterapias de orientação dinâmica),
implicando também pesquisa e revisão bibliográfica. Com a referida liberdade de escolha, pretende-se motivar o
aluno e estimular o aprofundamento de conteúdos. A elaboração de um trabalho escrito é coerente com o
desenvolvimento da capacidade de pesquisa bibliográfica, análise crítica de textos científicos e síntese (objectivos
não específicos, comuns a várias U.C.). O trabalho escrito e a apresentação oral em turmas mais pequenas visa
desenvolver competências de análise crítica e de comparação dos principais quadros teóricos, bem como das
diferentes abordagens terapêuticas, as quais, para além de analisadas, são ilustradas com recurso a material de
estudo de caso, publicado, dos próprios autores. Adicionalmente, a docente apresenta extractos de entrevistas
clínicas, visando um primeiro contacto indirecto com a prática clínica. Espera-se que através do exercício de
análise deste tipo de material os alunos começem a desenvolver capacidade reflexiva sobre a prática clínica,
pensando e colocando hipóteses sobre aspectos do funcionamento psicológico do paciente, sobre o tipo da
comunicação estabelecida entre paciente e terapeuta, e sobre a actuação do terapeuta. O material clínico
apresentado reporta-se a casos de crianças, adolescentes e adultos, permitindo uma reflexão sobre as
especificidades da comunicação e da intervenção em função da fase de desenvolvimento.
O exame final escrito incide sobre a matéria das aulas teóricas e sobre os conteúdos focados nas aulas práticas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical classes and the themes addressed in the practical assignments are geared towards ensuring
understanding and acquisition of knowledge. The oral presentation implies research and bibliographic revision on
a theoretical and therapeutic perspective of an author chosen by the student from a list proposed by the teacher.
The written assignment (in the form of a theoretical article) has a free theme (within the scope of dynamic
psychotherapy) and also implies research and bibliographic revision. With the above-mentioned freedom of choice,
it is our aim to motivate the students and stimulate more in-depth knowledge. Accomplishment of the written
assignment is coherent with the development of the skill to perform bibliographic research, critical analysis of
scientific texts, and synthesis (non-specific aims common to several subjects). This written work and oral
presentation in smaller classes aim to develop competencies based on critical analysis and comparison of the main
theoretical frameworks, as well as of the different therapeutic approaches (which are illustrated through case study
material published by the authors themselves). Furthermore, the teacher presents extracts from clinical interviews
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to establish indirect initial contact with clinical practice. Through the analysis of this type of material students are
expected to begin to develop reflexive skill regarding clinical practice by thinking and considering hypotheses on
psychological functioning of the patient, the type of communication between the patient and the therapist, and the
action of the therapist. The clinical material presented refers to cases of children, adolescents and adults, thus
enabling reflection on the specificities of communication and intervention according to the stage of development.
The final written exam covers programme for theoretical classes and the content input of the practical classes.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bleichmar, N. (1997). El psicoanálisis después de Freud: Teoria e Clínica. Barcelona: Paidós.
Braconnier, A. (2000). Psicologia dinâmica e psicanálise. Lisboa: CLIMEPSI.
Carek, D. (1993). Principles of child psychotherapy: From initial assessment to termination. New Jersey: Jason
Aronson. (Cap 1: p. 3-33)
Coimbra de Matos, A. (2002). Psicanálise e psicoterapia psicanalítica. Lisboa : Climepsi.
Espada, A. A. & Bullich, J. P. (1994). Manual de técnicas de psicoterapia: Un enfoque psicoanalítico. Madrid: Siglo
Veintiuno Editores.
Freud, S. (1900/s.d.). A interpretação dos sonhos. Lisboa: Pensamento.
Gilliéron, E. (1998). Manual de psicoterapias breves. Lisboa: Climepsi.
Laplanche, J. & Pontalis, J.B. (1990). Vocabulário de psicanálise. Lisboa: Presença.
Rawson, P. (2005). Handbook of short-term psychodynamic psychotherapy. London: Karnac

Mapa IX - Psicologia Sistémica Familiar e Comunitária, Secção de Psicologia Clínica e da Saúde, 4º Ano, 1º Sem

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia Sistémica Familiar e Comunitária, Secção de Psicologia Clínica e da Saúde, 4º Ano, 1º Sem

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Teresa Meireles Lima da Silveira Rodrigues Ribeiro:3,25h/semana; 3,25h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Isabel Maria de Santa Bárbara Teixeira Nunes Narciso Davide: 3,25h/semana;
Rita Mafalda Costa Francisco : 1h/semana;
Wolfgang Rudiger Lind: 0,5h/semana;

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Isabel Maria de Santa Bárbara Teixeira Nunes Narciso Davide: 3,25h/week

Rita Mafalda Costa Francisco: 1h/week

Wolfgang Rudiger Lind: 0,5h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1) Conhecer o percurso histórico, teórico e prático da Psicologia da Família e da Psicologia Comunitária, e reflectir
criticamente sobre a epistemologia sistémica e as suas implicações pragmáticas.
2) Reflectir criticamente e saber aplicar às diferentes realidades familiares diversos modelos de estrutura e
funcionamento familiar, considerando as noções de ciclo de vida e as transições normativas e não normativas.
3) Conhecer, reconhecer e analisar a estrutura e funcionamento de sistemas comunitários e sua ligação com os
sistemas familiares.
4) Analisar e aplicar diferentes estratégias de avaliação e intervenção familiar e comunitária.
5) Reflectir sobre a importância do trabalho de prevenção com famílias, sabendo aplicar tais conhecimentos na
caracterização de diferentes realidades familiares e comunitárias.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1) Know the historical path, theory and practice of Family Psychology and Community Psychology and reflect
critically on the systemic epistemology and practical implications.
2) Reflect critically and apply to different family realities and family structures several models of family functioning,
whereas the concepts of life cycle and the normative and non-normative transitions.
3) Know, recognize and analyze the structure and functioning of community systems and their connection with the
family systems.
4) Analyze and apply different evaluation strategies, and family and community intervention.
5) Reflect on the importance of preventive work with families, knowing to apply such knowledge in the
characterisation of different family and community realities.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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I –Fundamentos epistemológicos, teóricos e práticos da Psicologia da Família
II – Fundamentos epistemológicos, teóricos e práticos da Psicologia Comunitária
III –O Paradigma da Família Sã
1. Modelos de funcionamento familiar
2. Conceitos de ciclo de vida, etapa, transições normativas e não-normativas
3. Modelo ecológico do desenvolvimento humano (Bronfenbrenner)
4. Modelos de avaliação do impacto do stress na família
IV –Processos Familiares
1 O percurso de vida normativo - 1.1. A conjugalidade como ponto nodal 1.2. A transição para a parentalidade
2 Situações não normativas no percurso de vida
2.1. Separações, divórcios e recasamentos – monoparentalidade e bi-nuclearidade
2.2. Doenças crónicas e morte
2.3. Infertilidade e adopção
V –Psicologia Familiar e Comunitária – Estratégias de Avaliação e Intervenção
1.O diagnóstico sistémico enquanto processo – princípios-guia; objectivos
A entrevista –tipos de questionamento
Genograma clássico, temporal e colorido
Mapas

6.2.1.5. Syllabus:
I – Epistemological, theoretical and practical foundations of Family Psychology
II - Epistemological, theoretical and practical foundations of Community Psychology
III – The paradigm of healthy family
1. Models of family functioning
2. Life-cycle concepts, step, normative and non-normative transitions
3. Ecological model of human development (Bronfenbrenner)
4. Assesement models of the impact of stress in the family
IV – Family Processes
1. The normative life-1.1. the couplehood as nodal point 1.2. the transition to parenting
2. Non-normative situations
2.1. Separation, divorce and step-families - single-parenthood
2.2. Chronic diseases and death
2.3. Infertility and adoption
V – Family and Community Psychology – evaluation and intervention strategies
1. Systemic diagnosis as a process - guiding principles; objectives
The interview – types of questioning
Classic, temporal and colored genogram
Maps

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa da unidade curricular contempla a introdução à psicologia clínica fundamentada numa epistemologia
sistémica bem como introduz as áreas científicas da Psicologia da Família e da Psicologia Comunitária. Assim, e
em coerência com os descritores de Dublin para o 2º ciclo, pretende-se que os alunos demonstrem capacidade
para integrar e aplicar conhecimentos, desenvolvam capacidades de compreensão e resolução de problemas em
contextos de investigação e clínica (sobretudo de prevenção e de desenvolvimentos de competências de âmbito
familiar e comunitário), reflictam sobre implicações e responsabilidades éticas, em diferentes áreas fundamentais
da Psicologia da Família: conjugalidade, parentalidade normativa e não-normativa, perturbações na família e
contextos de risco. Também se procura contribuir para promover o desenvolvimento de competências e atitudes
adequadas a uma prática clínica fundamentada cientificamente e orientada para dar respostas específicas a
situações-problema.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program curriculum unit addresses the introduction to clinical psychology based on a systemic epistemology
as well as introduces the scientific areas of Family Psychology and Community Psychology. Accordingly, and
consistent with the Dublin descriptors for the 2nd cycle, It is intended that students will demonstrate the ability to
integrate and apply knowledge in a systemic intervention framework, develop capacities for understanding and
problem-solving in clinical and research contexts (mainly for prevention and the development of skills within family
and community), reflect on implications and ethical responsibilities in different key areas of family psychology:
couplehood, normative and non-normative parenting, disruptions in family and risk contexts. It also seeks to
contribute to promoting the development of skills and attitudes relevant to a clinical practice reasoned scientifically
oriented and give specific answers to problem situations.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Simulações, estudos de caso, visualizações de filmes, debates, exercícios em grupo, exposição teórica, role-play.
Regime Geral:
Exercício em grupo - Entrevista a uma família e respectivo relatório escrito (ponderação de 50%).
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Exame escrito final Individual - (sem consulta) (ponderação de 50%).

Regime Alternativo (opção para alunos abrangidos pelo Regime Especial):
Exame Escrito Final Individual - (sem consulta)

A aprovação na unidade curricular implica uma nota igual ou superior a 9,5 nos elementos de avaliação.
Aos alunos considerados em situação de excepção comprovada, não se colocam exigências quanto à assiduidade.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Simulations, case studies, movie previews, discussions, group exercises, role-play, theoretical exposure.
General Scheme:
Exercise in group - family interview and report writing (50%).
Individual final written examination- (no query) (50%).

Alternative Scheme (option to students covered by the special scheme):
Individual final written examination - (no query).

The approval in curricular unit implies a note or above 9.5 in elements of assessment.
Students considered in exceptional situation, don't need attendance proof.

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

De acordo com as directrizes do Processo de Bolonha, consideramos essencial um modelo de organização
pedagógica centrado sobretudo no estudante e baseado na aquisição de competências, o que implica, em
coerência, metodologias de ensino/aprendizagem e avaliação diversificadas que estimulem e reforcem, nos
estudantes, uma atitude pró-activa e autónoma no processo de aprendizagem, sendo o papel dos docentes,
sobretudo de orientador e catalisador das aprendizagens.
Neste sentido, o processo de ensino/aprendizagem e de avaliação basear-se-á, sobretudo, nas seguintes
metodologias:
1) Trabalho em pequenos grupos (exercícios de reflexão, debate/discussão, construção de guiões de entrevista,
aplicação de provas, realização de relatórios escritos de estudo de casos)
2) Debates e discussões em grupo-turma que estimulam a participação, a reflexão crítica, a partilha de
conhecimentos, opiniões e sugestões, e reflectem a consideração pelo pensamento dos estudantes.
3) O questionamento reflexivo que estimula a participação dos estudantes, e fomenta a reflexão crítica.
4) O role-play que permite desenvolver o pensamento crítico, a criatividade, a resolução de problemas, promove a
participação e motivação, e o treino de competências específicas de intervenção preventiva.
5) O visionamento de filmes que permite o treino de observação e de análise de situações clínicas.
6) A exposição teórica permite a elaboração de sínteses teóricas, integrando os contributos e reflexões dos alunos.
7) O trabalho autónomo, fora da sala de aula, acompanhado por momentos regulares de tutoria, será fortemente
incentivado, através da realização de trabalho individual.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In accordance with the guidelines of the Bologna process, we consider essential a pedagogical organization model
that focus mainly on the student, and based on the acquisition of skills, which implies, consistent, learning and
teaching methodologies that stimulate and strengthen diverse assessment, in the students, a proactive and
autonomous attitude in the learning process, being the role of teachers, especially of advisor and catalyst of
learning.
In this sense, the process of teaching learning and evaluation will be based on the following methodologies:

1) Work in small groups (exercises for reflection, debate/discussion, case studies written reports, interview scripts,
application of tests, written reports of case studies)
2) Debates and group discussions which stimulate participation, critical reflection, sharing knowledge, opinions
and suggestions, and reflect the consideration by the students' thought;
3) Reflective questioning that encourages the participation of students, and encourages critical reflection;
4) The role-play that lets you develop critical thinking, creativity, problem-solving, promotes participation and
motivation, and the specific skills training intervention.
5) Viewing of movies that allows the training of observation and analysis of clinical situations.
6) Theoretical exposure allows the elaboration of theoretical synthesis, integrating the contributions and reflections
of the students.
7) Autonomous work, outside the classroom, accompanied by regular moments will be strongly encouraged,
mentoring, through individual work.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alarcão, M. (2000). (des)Equilíbrios Familiares. Coimbra: Quarteto
Boss, P. (2002). Family Stress Management – A Contextual Approach. London: Sage Publications
Carter, B., McGoldrick, M. (1989). The Changing Family Life Cycle – a framework for Family Therapy. Boston: Allyn
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and Bacon
Fuster, E. & Ochoa, G. (2000). Psicologia Social de La Familia. Barcelona: Paidós
Narciso, I., & Ribeiro, M.T. (2009). Olhares sobre a Conjugalidade. Lisboa: Coisas de Ler
Relvas, A. P. (1997). O Ciclo Vital da Família. Porto: Afrontamento
Relvas, A. P. & Alarcão, M. (Coords.) (2002). Novas Formas de Família. Coimbra: Quarteto
Rodrigo. M. J. & Palacios, J. (coords.). (2000). Familia y desarrollo humano. Madrid: Alianza Editorial
Vidal, A. (1991). Psicología Comunitaria – Bases conceptuales y operativas; métodos de intervención. Barcelona:
PPU
Watzlawick, P., Beavin, J., Jackson, D. (1981). Pragmática da Comunicação Humana – Um estudo dos padrões,
patologias e paradoxos da interacção. S. P.: Cultrix

Mapa IX - Psicologia da Saúde, Secção de Psicologia Clínica e da Saúde, 4º Ano, 1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia da Saúde, Secção de Psicologia Clínica e da Saúde, 4º Ano, 1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Carlos Sepúlveda Afonso Fradique: 2h/semana;2h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Margarida M. Magalhães Cabugueira Custódio dos Santos: 2h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Margarida M. Magalhães Cabugueira Custódio dos Santos:2h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
OBJECTIVOS
Compreender o contributo específico da psicologia para a promoção da saúde e para o tratamento e reabilitação
em situações de doença aguda, crónica e terminal.
Conhecer diferentes modelos, conceitos e determinantes de saúde, e sua implicação para a intervenção da
psicologia no campo da saúde.
Analisar diferentes modelos de intervenção para a promoção da saúde.
COMPETÊNCIAS
Saber interpretar a literatura científica de forma crítica
Ser capaz de identificar, comparar e analisar criticamente diferentes metodologias de intervenção

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OBJECTIVES
To understand the specific contribution of psychology to health promotion and treatment and rehabilitation in
situations of acute, chronic and terminal illnes.
To understand different models, concepts and determinants of health, and its implications for psychological
intervention in the health field.
To analyze different models of intervention for health promotion.
COMPETENCIES
To know how to interpret the scientific literature critically
To be able to identify, compare and critically analyze different methods of intervention

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Introdução à psicologia da saúde. Contributo da psicologia da saúde para os diferentes contextos e instituições
de saúde. Áreas de intervenção e funções do psicólogo.
- Conceitos e modelos de saúde. Qualidade de vida e sua relação com a intervenção do psicólogo.
- Determinantes psicológicos de saúde: comportamentos promotores de saúde e comportamentos de risco.
- Significações e comportamentos de saúde: dos modelos explicativos aos modelos interventivos
- Promoção da saúde e prevenção da doença: programas de mudança comportamental dirigidos a diferentes
grupos etários e aplicados em diferentes contextos

6.2.1.5. Syllabus:
- Introduction to health psychology. Contribution of health psychology for different contexts and health institutions.
Areas of intervention and roles of the psychologist.
- Concepts and models of health. Quality of life and its relation to the intervention of the psychologist.
- Psychological determinants of health: Health-promoting behaviors and risk behaviors
- Subjective meanings and health behavior: From explanatory to interventional models
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- Health promotion and disease prevention: Behavior change programs targeted at different age groups and applied
in different contexts

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo o 1º contato formal dos estudantes com o domínio da Psicologia da Saúde, pretende-se sensibilizá-los para
as grandes áreas e temáticas deste ramo da Psicologia, salientando as vertentes de Promoção da Saúde e de
Prevenção da Doença numa perspectiva ao longo da vida.
Procura-se nesta UC que os estudantes desenvolvam uma capacidade crítica face às diversas propostas de
programas de Promoção e de Prevenção apresentados na literatura especializada e sejam capazes de os enquadrar
teórica e metodologicamente.
Numa 1ª parte são apresentados e discutidos diferentes tipos de determinantes psicológicos e modelos
explicativos dos processos de saúde e doença. Numa 2ª parte são analisadas e discutidas diferentes metodologias
de intervenção tanto na área da promoção da saúde como da prevenção da doença.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Being the 1st formal contact of students with the field of Health Psychology, this course aims to sensitize them to
the vast areas and subjects of this branch of psychology, highlighting the areas of Health Promotion and
Prevention of Disease within a lifelong perspective.
In this course we intend students to develop a critical perspective in relation to various proposed programs for the
Promotion and Prevention presented in the literature and to be able to frame them theoretically and
methodologically.
In a first part different types of psychological determinants and explanatory models of health and disease
processes are presented and discussed. In a 2nd part different methods of intervention both in the area of health
promotion and disease prevention are analyzed and discussed.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Todas as aulas são teórico-práticas.
Nas aulas, a proporção dos componentes expositivo e prático é variável, em função das temáticas abordadas. O
componente expositivo é essencialmente implementado pelos docentes. O componente prático é composto tanto
por exercícios individuais e grupais, apoiados em estudos de caso, realizados e discutidos durante o período da
aula, como pela discussão dos trabalhos individuais realizados em casa
A avaliação é contínua e inclui um somatório ponderado de todos os exercícios realizados em aula e dos trabalhos
solicitados para casa, e de um trabalho final a ser entregue no final do semestre.
.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
All classes are theoretical and practical.
In class, the proportion of expository and practical components is variable, depending on the issues addressed.
The lecture component is essentially implemented by teachers. The practical component is composed by both
individual and group exercises, supported by case studies carried out and discussed during the class period, and
by discussion of individual work performed at home.
Assessment is continuous and includes a weighted sum of all the exercises done in class and the work required for
home, and a final paper to be delivered at the end of the semester.
.

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

Esta unidade curricular enquadra-se num plano de estudos essencialmente metodológicos, visando sobretudo a
promoção de capacidades de análise e de desenvolvimento de metodologias, teoricamente apoiadas, nas áreas da
Promoção da Saúde e da Prevenção da Doença. Através das leituras programadas e dos diferentes exercícios e
debates promovidos, pretende-se que os estudantes sejam progressivamente mais autónomos no seu processo de
aprendizagem e capazes de transpor os conhecimentos teóricos adquiridos para a prática.
A análise crítica de programas apresentados na literatura especializada permite-lhes não só tomar contato com a
prática nestes domínios mas também adquirir um corpo de conhecimentos e de instrumentos metodológicos que
lhes permitirá construir respostas adequadas às exigências com que serão confrontados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course is part of a essencially methodological studies plan, aiming particularly the promotion of skills of
analysis and methodology development, theoretically supported in the areas of Health Promotion and Disease
Prevention. Through the readings scheduled and the different exercises and discussions promoted, it is intended
students to be increasingly autonomous in their learning process and capable of transposing the theoretical
knowledge to practice.
The review of programs presented in the literature allows them to not only make contact with the practice in these
areas but also to acquire a body of knowledge and methodological tools that will enable them to build appropriate
responses to the demands that they will be confronted with.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Bennett, P. (2000). Introdução Clínica à Psicologia da Saúde. Lisboa:Climepsi.
- Bennett, P. & Murphy, S. (1999). Psicologia e Promoção da Saúde. Lisboa:Climepsi.
- Brannon, L. & Feist, J. (2000). Health Psychology: An Introduction to Behavior and Health. Wadsworth.
- French, D. Vedhara, K., Kaptein, AD, & Weinman, J., (2010). Health Psychology (2º edition). BPS Blackwell.
- Kay Bartholomew, L. e col. (2001). Intervention mapping: designing theory and evidence-based health promotion
programs. Mayfield
- Lucas, K. e Loyd ,B. (2005) Health promotion : evidence and experience. London, UK:Sage
- Naidoo, J. & Wils, J., (2009). Foundations of Health Promotion. Basilliére Tindall, Elsevier
- Ogden, J. (1999) Psicologia da Saúde. Lisboa:Climepsi.
- Sheridan, C. e Radmacher, S. (1990)Health Psychology: Challenging the Biomedical Model. N.Y. Wiley

Mapa IX - Psicopatologia Dinâmica da Criança e do Adolescente, PCS-Núcleo Psicologia Clínica Dinâmica, 4º, 1º

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicopatologia Dinâmica da Criança e do Adolescente, PCS-Núcleo Psicologia Clínica Dinâmica, 4º, 1º

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Constança Maria Sacadura Biscaia da Silva Pinto 2h/semana; 2h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Sofia Medina 4h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ana Sofia Medina 4h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreensão dinâmica das relações objectais na construção da vida psíquica
Apreciação das diferentes distorções relacionais na organização progressiva da patologia psíquica em função dos
períodos sensíveis da relação mãe-criança, da relação triangular,da latência e da adolescência.
Objectivos Específicos:
Desenvolver a capacidade de observação da relação mãe-bebé, da criança e do adolescente numa atitude
suficientemente empática;
Compreender o dinamismo psíquico numa atitude clínica de diagnóstico e de investigação a partir dos dados
recolhidos e do impacto emocional durante a entrevista;
Articular os diferentes modelos teóricos na compreensão do funcionamento psicopatológico;
Confrontar a utilidade do modelo psicodinâmico no diagnóstico, tratamento e prevenção, na psicopatologia da
infância, latência e adolescência
Desenvolver no aluno a capacidade de se pronunciar acerca de um caso clínico quanto à etiopatogenia, evolução e
prognóstico.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General Objectives
Understanding the dynamics of Object Relations in the construction of psychic life
Understanding the various distortions in the relational organization of progressive mental disorder according to the
sensitive periods of mother-child relationship, the triangular relationship of latency and adolescence.
Specific Objectives:
Develop observation skills of the mother-baby, child and adolescent in a sufficiently empathic attitude;
Understanding the psychological dynamics in an attitude of clinical diagnostic and research from the data collected
and the emotional impact during the interview;
Articulate the different theoretical models in understanding the functioning of psychopathology;
Confronting the usefulness of the psychodynamic model in the diagnosis, treatment and prevention of
psychopathology in childhood, latency and adolescence.
Develop ability to analyze a case study on the pathogenesis, progression and prognosis

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Observação de crianças e de adolescentes na perspectiva do dinamismo intrapsíquico e inter-psíquico.
Relações interpessoais e organização da estrutura psíquica.
Organização do estilo de relação de objecto.
Relação precoce mãe-filho, separação- individuação, conflito edipiano.
Latência, escolaridade e socialização.
Adolescência , construção da autonomia e construção de uma nova sintese identitária
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Autismo, psicoses, pré-psicose, depressão, neuroses, delinquência, psicopatologia do agir, anorexia mental e
doenças psicossomáticas

6.2.1.5. Syllabus:
Observation of children and adolescents from the perspective of dynamic intrapsychic and inter-psychic.
Interpersonal relationships and organization of psychic structure.
Organization of the object relations style
The early mother-child separation-individuation, Oedipal conflict.
Latency, education and socialization.
Adolescence, building autonomy and the construction of identity
Autism, psychosis, pre-psychosis, depression, neuroses, delinquency, psychopathology of acting, anorexia
nervosa and psychosomatic illnesses

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objectivo central desta u.c. passa pela compreensão da psicopatologia na infância e adolescência numa
perspectiva desenvolvimental Daí que o programa se organize à volta dos momentos fundamentais na construção
da vida psíquica, permitindo ao aluno conceptualizar de forma dinâmica o lugar das relações de objecto no
desenvolvimento da psicopatologia. Simultaneamente, procura-se desenvolver a capacidade de pensar
clinicamente a partir da observação do mundo intra e interpsiquico. A importância deste objectivo e a necessidade
de levar os alunos a reflectir sobre o que é a observação numa perspectiva psicodinâmica faz com que este seja
um dos pontos do programa. A forma como estes conteúdos são trabalhados e avaliados permite alcançar os
outros objectivos definidos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The purposes of this curricular unit involves the understanding of psychopathology in childhood and adolescence
in a developmental perspective. So the program is organized around the key moments in the construction of
psychic life, allowing students to dynamically conceptualize the place of object relations in the development of
psychopathology. Simultaneously, this curricular unit attempts to develop the ability to think clinically from
observing the intra and inter psychic world . The importance of this objective and the need to lead students to
reflect on what is the observation in a psychodynamic perspective, makes this one of the points of the program.
The way these contents are worked and evaluated allows achieving the other objectives.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas : exposição da matéria e observação de casos clínicos
Aulas teórico-práticas: discussão de observações clínicas e apresentação de temas teóricos
A cadeira tem um regime presencial, o aluno não pode apresentar-se a exame final sem pelo menos assistir a dois
terços das aulas dadas por cada docente

Avaliação contínua (40%):
- apresentação de uma observação na aula (observação naturalista da díade mãe-criança numa situação relacional,
ou observação de uma criança na idade da latência, ou a entrevista a um adolescente)
- apresentação na aula de um tema teórico (com base em textos da bibliografia enunciada).
Nota: o aluno deverá entregar um suporte escrito tanto da observação como da apresentação do tema
Exame final (60%):
- quatro questões teóricas sobre a matéria dada;
- um caso clínico (sobre o qual o aluno se deve pronunciar em termos de etiopatogenia, diagnóstico e
prognóstico).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures (theoretical): exposure of matter and observation of clinical cases.
Lectures (theoretical-practical): discussion of clinical observations and presentation of theoretical issues.
The student can not present itself to the final exam without attending at least two thirds of the classes taught by
each teacher.
Continuous assessment (40%):
-In class presentation of an observation (interview with an adult suffering from psychological distress);
- In class presentation of a theoretical subject (based on texts from the teacher’s proposed selection or other
relevant articles).
Note: Students must submit a written report of both the clinical observation and the presentation of the theoretical
subject.
Final exam (60%):
- Four theoretical questions based on the contents studied.
- A clinical case (about which the student is asked to comment in terms of pathogenesis, diagnosis and prognosis).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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Quer as metodologias de ensino, quer as de avaliação procuram potencializar os objectivos definidos. Assim, as
aulas teóricas mais expositivas, as perguntas do exame escrito e os trabalhos apresentados nas aulas
teórico/práticas visam permitir a aquisição e compreensão aprofundada dos conhecimentos, sempre numa
perspectiva reflexiva. A observação e conceptualização de casos clínicos nas aulas teóricsa, a apresentação das
observação realizada pelo aluno nas aulas teórico/prática e a reflexão realizada a partir destas, bem como a análise
e conceptualização dum caso clinico solicitado no exame, são todas elas metodologias que potencializam o
desenvolvimento de competências de observação do mundo intra e interpsiquico e o desenvolvimento dum
pensamento clínico dinâmico objectivos fundamentais desta u.c.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Both the teaching methodology and the method of evaluation seek to maximize the results. Thus, the exposition
lectures, the questions of the written exam, and the papers presented in theoretical-practical classes are intended
to enable the acquisition of detailed knowledge and understanding by means of a reflexive approach.
The observation and conceptualization of clinical casses in theoretical classes, the presentation of the observation
made by the student in theoretical –practical classes, and the reflection on these as well as the analysis and
conceptualization of the clinical case proposed in the exam are all part of the teaching and evaluation methods
which help the student to develop skills of observation of the inter and intra-psychic world, and a growing capacity
for a dynamic clinical thinking which are the fundamental purposes of this curricular unit.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Coimbra de Matos, A. (2002). A adolescência. Lisboa: Climepsi.
Freud, S. (1905) Trois essais sur la théorie de la sexualité. Paris: Gallimard, 1962 .
Golse, B. (2007). O ser-bebé: As questões do bebé na teoria da vinculação, na psicanálise e na fenomenologia.
Lisboa: Climepsi.
Greenberg, J. R. & Mitchell, S. A. (Eds.). (2003). Relações de objecto na teoria psicanalítica. Lisboa: Climpesi.
Houzel, D. (1994). Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Paris: Maloine.
Kreisler, L., Fain, M. & Soulé, M. (1981), L’enfant et son corps. Paris: PUF.
Mahler, M. (1982). O processo de separação-individuação. . Porto Alegre: Artes Médicas.
Matos, M. (2005). Adolescência, representação e psicanálise. Lisboa: Climepsi.
Winnicott, D. (1969) De la pédiatrie à la psychanalyse. Paris: Payot.

Mapa IX - Psicopatologia Dinâmica do Adulto, PCS-Núcleo Psicologia Clínica Dinâmica, 4ºAno, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicopatologia Dinâmica do Adulto, PCS-Núcleo Psicologia Clínica Dinâmica, 4ºAno, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Constança Maria Sacadura Biscaia da Silva Pinto:2h/semana; 2h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Sofia Medina: 4h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ana Sofia Medina: 4h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir conhecimentos sobre a emergência e desenvolvimento da vida mental e da intersubjectividade dos
processos psíquicos em jogo na vida relacional
Compreender e analisar as manifestações psicopatológicos em função da angústia emergente, do tipo de relação
de objecto e mescanismos de defesa .
Compreender a função defensiva dos processos intrapsÍquicos subjacentes aos quadros psicopatológicos,
Desenvolver a capacidade de reflectir e articular ideias provenientes de diferentes autores e modelos teóricos
psicodinâmicos.
Elaborar hipóteses de diagnóstico e de intervenção psicoterapêutica e preventiva na perspectiva psicodinâmica
baseadas nos conceitos teórico-clínicos adquiridos.
Desenvolver a capacidade de observação de adultos pondo em evidência os mecanismos psíquicos na sua
dimensão intrapsíquica e interpsíquica .
Desenvolver a capacidade de reconhecer processos internos em si próprio e nos pacientes.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquire knowledge about the emergence and development of mental life and about inter-subjectivity of the mental
processes present in the relational life.
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Understand and analyze the psychopathological manifestations in the light emerging from the kind of anxiety, the
type of object relation and defense mechanisms.
Understanding the defensive function of intrapsychic processes underlying psychopathology,
Develop the ability to reflect and articulate ideas from different authors and psychodynamic theoretical models
Develop hypotheses and diagnostic and preventive psychotherapeutic intervention in psychodynamic perspective
based on theoretical and clinical concepts acquired
Develop observation skills of adults highlighting the psychic mechanisms on his intrapsychic and interpsychic
dimension
Develop the ability to recognize internal processes in himself and in patients

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Estilos de relação de objecto e estrutura da personalidade.
Dimensão ansiosa e dimensão depressiva, estilo de relação de objecto e mecanismos de defesa nos diferentes
quadros clínicos.
Depressão, depressividade e luto.
Neurose como sintomas da depressão organizada.
Principais sistemas patogénicos:
- Agente sádico/paciente masoquista (círculo do ódio)
- Objecto omnipotente/self diminuído (patologia narcísica)
- Ambiente rejeitante/patologia psicótica (patologia esquizóide)
Reacções básicas da personalidade:
-Projecção para fora (split-off), doenças da ansiedade (esquizofrenia, paranóia, neurose ansiosa, neurose fóbica)
-Introjecção da maldade do objecto- separação para dentro (split-in), patologia depressiva, melancolia, neurose
obsessiva, neurose histérica.
Patologia borderline
Patologia narcísica
Perturbações da identidade sexual e perversões
Doenças psicossomáticas

6.2.1.5. Syllabus:
Style of object relations and personality structure .
Anxious dimension, depressive dimension, object relations and defense mechanisms in different clinical situations.
Depression and grief. Neurosis as symptoms of organized depression.
Psychopathological complementarity : agent sadistic / masochistic patient; Subject omnipotent / decreased self
(narcissistic pathology); Rejecting Environment / psychotic disorder (schizoid pathology)
Basic personality reactions: Projection (split-off), anxiety disorders (schizophrenia, paranoia, anxiety neurosis,
phobic neurosis); introjection of the object wickedness (split-in), pathology, depression, melancholy, obsessional
neurosis , hysterical neurosis.
Borderline pathology / Narcissistic pathology
Disorders of sexual identity, transvestism, transsexualism and perversions
Psychosomatic illnesses

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
.Os objectivos desta u.c. podem dividir-se em dois grandes grupos: a aquisição de conhecimentos sobre as
diferentes manifestações psicopatológicas numa perspectiva dinâmica e o desenvolvimento dum pensamento
clínico, baseado na observação do mundo interno. Com a organização dos conteúdos programáticos proposta,
procura-se sobretudo, ir ao encontro do primeiro desses 2 grupos de objectivos. Nesse sentido, o programa
enuncia os diferentes quadros psicopatológicos.Mas,como se procura que os alunos possam compreender essas
manifestações psicopatológicas a partir das diferentes dimensões que lhe são subjacentes, os conteúdos
enunciados no programa abordam também, aspectos como os principais sistemas patogénicos em que a
psicopatologia se constrói, ou os diferentes aspectos do funcionamento intra e interpsiquico subjacentes aos
principais quadros psicopatológicos. A forma como estes conteúdos são trabalhados e avaliados permite alcançar
o segundo grupo de objectivos definidos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The purposes of this curricular unit can be divided into two major groups: the acquisition of knowledge about
different psychopathological manifestations using a dynamic perspective and developing the capacity for clinical
thinking, based on observation of the internal world. The proposed organization of the syllabus focuses primarily
on the first of these two purposes. In this sense, the program lists the different psychopathological manifestations.
Nevertheless, since we expect the students to be able to understand these psychological manifestations in a way
that includes the different dimensions involved, the contents listed in the plan also include aspects such as the
main pathogenic systems in which psychopathology is built, or the different elements of the intra-psychic
operation specific of each of the main psychopathologic scenarios. The way these contents are worked and
evaluated will allow us to achieve the second set of goals.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Aulas teóricas : exposição da matéria e observação de casos clínicos
Aulas teórico-práticas: discussão de observações clínicas e apresentação de temas teóricos
A cadeira tem um regime presencial, o aluno não pode apresentar-se a exame final sem pelo menos assistir a dois
terços das aulas dadas por cada docente

Avaliação contínua (40%):
- apresentação de uma observação na aula (entrevista a um adulto com sofrimento psicológico);
- apresentação na aula de um tema teórico (com base em textos da bibliografia enunciada ou outros
considerados pertinentes).
Nota: o aluno deverá entregar um suporte escrito tanto da observação como da apresentação do tema
Exame final (60%):
- quatro questões teóricas sobre a matéria dada;
- um caso clínico (sobre o qual o aluno se deve pronunciar em termos de etiopatogenia, diagnóstico e
prognóstico).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures (theoretical): exposure of matter and observation of clinical cases.
Lectures (theoretical-practical ): discussion of clinical observations and presentation of theoretical issues.
The student can not present itself to the final exam without attending at least two thirds of the classes taught by
each teacher.
Continuous assessment (40%):
- In class presentation of an observation (interview with an adult suffering from psychological distress);
- In class presentation of a theoretical subject (based on texts from the teacher’s proposed selection or other
relevant articles).
Note: Students must submit a written report of both the clinical observation and the presentation of the theoretical
subject.
Final exam (60%):
- Four theoretical questions based on the contents studied.
- A clinical case (about which the student is asked to comment in terms of pathogenesis, diagnosis and prognosis).

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

Quer as metodologias de ensino, quer as de avaliação procuram potencializar os objectivos definidos. Assim, as
aulas teóricas mais expositivas, as perguntas do exame escrito e os trabalhos apresentados nas aulas
teórico/práticas visam permitir a aquisição e compreensão aprofundada dos conhecimentos, sempre numa
perspectiva reflexiva. Refira-se ainda que, a forma como se procura abordar os diferentes conteúdos vai no sentido
de levar os alunos a uma compreensão da psicopatologia centrada na compreensão das diferentes dimensões que
lhe estão subjacentes na linha do definido nos objectivos, nomeadamente, objectivo 2 e 3.
A observação e conceptualização de casos clínicos nas aulas teóricas, a apresentação das observação realizadas
pelo aluno nas aulas teórico/práticas e a reflexão realizada a partir destas, bem como a análise e conceptualização
dum caso clinico solicitado no exame, são todas elas metodologias de ensino e de avaliação, que potencializam o
desenvolvimento de competências de observação do mundo intra e interpsiquico e o desenvolvimento dum
pensamento clínico dinâmico objectivos fundamentais desta u.c (ver objectivos 5, 6 e 7).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Both the teaching methodology and the method of evaluation seek to maximize the results. Thus, the exposition
lectures, the questions of the written exam, and the papers presented in theoretical-practical classes are intended
to enable the acquisition of detailed knowledge and understanding by means of a reflexive approach. Note also,
that the way we study the diverse subjects intends to provide students with an understanding of psychopathology
that focuses on understanding the different dimensions that it includes, just like stated in the course goals, in
particular, numbers 2 and 3.
The observation and conceptualization of clinical cases in lectures, the presentation of the observation made by the
student in theoretical –practical classes, and the reflection on these as well as the analysis and conceptualization
of the clinical case proposed in the exam are all part of the teaching and evaluation methods which help the student
to develop skills of observation of the inter and intra-psychic world, and a growing capacity for a dynamic clinical
thinking which are the fundamental purposes of this curricular unit. (see objectives 5, 6 and 7).

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Balint, M. (1957-1967) Le défaut fondamental. Paris: Payot, 1977
Bleichmar, H. (1985) O narcisismo – Estudo sobre a enunciação e a gramática do inconscient. Porto Alegre: Artes
médicas.
Coimbra de Matos, A. (2001) A Depressão. Lisboa: Climepsi.
Coimbra de Matos, A. (2002) O Desespero. Lisboa: Climepsi.
Coimbra de Matos, A. (2002) Psicanálise e psicoterapia psicanalítica. Lisboa: Climepsi.
Fairbairn, R. (1940-1946) Estudos psicanalíticos da personalidade. Lisboa: Veja.
Freud, S. (1893-1945) Obras completas. Madrid: Biblioteca Nueva, 1981
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Greenberg, J.-R.,MitchelI, S.-A. (2003). Relações de objecto na teoria psicanalítica. Lisboa: Climepsi.
Grinberg, L. (2000). Culpa e depressão. Lisboa: Climepsi.
Kernberg, O (1992) Agressão nos transtornos de personalidade e nas perversões . Porto Alegre: Artes médicas.

Mapa IX - Consulta Psicológica da Criança e do Adolescente,PCS-Núcleo Psicologia Clínica Dinâmica,4º A,2º Sem.

6.2.1.1. Unidade curricular:
Consulta Psicológica da Criança e do Adolescente,PCS-Núcleo Psicologia Clínica Dinâmica,4º A,2º Sem.

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Salomé Torres Vieira Santos 3,5 h/semana;3,5 h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Eugénia de Loureiro Polónio Pereira Duarte Silva 2,5 h/semana; 2,5 h/week

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Eugénia de Loureiro Polónio Pereira Duarte Silva: 2,5 hours/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos - Adquirir conhecimentos sobre:

• parâmetros básicos da consulta psicológica
• especificidades da intervenção com crianças
• actividade lúdica e desenho numa perspectiva de desenvolvimento, e em termos da descodificação simbólica da
comunicação veiculada
• trabalho com pais no contexto da consulta psicológica com crianças/adolescentes
• organização de um estudo de caso de criança/adolescente.

Competências a desenvolver:

• condução de entrevistas com crianças/adolescentes, sabendo manejar estratégias adequadas ao
desenvolvimento da inter-relação
• escolha das formas mais adequadas de comunicação (de acordo com a fase de desenvolvimento)
• entendimento da comunicação simbólica veiculada na actividade lúdica e desenho
• trabalho com pais durante o processo de ajuda
• especificidades na organização de um caso clínico de criança/adolescente

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Aims - To acquire knowledge on:

• basic parameters of psychological consultation
• specificities of intervention with children
• play and drawing activities from a developmental perspective and in terms of symbolic decoding of the conveyed
communication
• work with parents in psychological consultation with children/adolescents
• organization of a case study with child/adolescent

Competences to be developed:
• conducting interviews with children/adolescents, with knowledge of how to manage strategies suitable for
development of the interaction
• choice of the most appropriate forms of communication (according to the development phase)
• understanding of the symbolic communication conveyed through play and drawing activities
• work with parents during the helping process
• specificities in organization of a clinical case of child/adolescent

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• Parâmetros gerais da entrevista clínica e sua adaptação à consulta psicológica da criança e do adolescente
(Unidade Temática 1)

• Organização do espaço transicional na consulta psicológica com a criança através da utilização da actividade
lúdica e do desenho (Unidade Temática 2).
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• Aspectos específicos do processo de ajuda a crianças e adolescentes, com ênfase no trabalho com pais e na
organização de um estudo de caso (Unidade Temática 3)

6.2.1.5. Syllabus:
• General outlines of the clinical interview and its adaptation to the psychological consultation of the
child/adolescent (Thematic Unit 1).

• Organization of the transitional space in psychological consultation with the child through the use of play and
drawing activities (Thematic Unit 2).

• Specific aspects of the helping process for children and adolescents, with emphasis on working with parents and
on the organization of a case study. (Thematic Unit 3).

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos (e competências) que lhes permitam estruturar a entrevista
com a criança/adolescente, dominando as especificidades inerentes, e sabendo seleccionar e utilizar formas de
comunicação adaptadas à fase de desenvolvimento (incluindo a actividade lúdica e o desenho). Adicionalmente,
procura-se que desenvolvam a compreensão dos significados comunicados na actividade lúdica e desenho,
treinando a descodificação da comunicação simbólica veiculada através deles. Englobar a família no processo de
ajuda é fundamental para aumentar a eficácia da intervenção, pelo que as características do trabalho com pais são
igualmente abordadas. Dado que na consulta com crianças há a integração de instrumentos de avaliação
psicológica que facilitem a descrição compreensiva do seu funcionamento em diferentes áreas, incide-se na
aquisição de conhecimentos relativa a especificidades na organização de um estudo de caso quando o cliente é
uma criança/adolescente.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Students are expected to acquire knowledge (and competencies) so that they can structure the interview with
children/adolescents, mastering the inherent specificities and being able to select and use communication forms
adapted to the developmental phase (including play and drawing activities). Furthermore, they should develop an
understanding of the meanings conveyed in the play and drawings activities, learning how to decode symbolic
communication transmitted therein. It is crucial to include the family in the helping process in order to increase the
efficacy of the intervention. Thus the characteristics of the work with parents are also addressed. In the
consultation with children the psychological evaluation with instruments are introduced, which facilitate the
description of the child's functioning in different areas. Therefore, aquisition of knowledge related to specificities in
organization of a case study (when a client is a child/adolescent) is stressed.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos de Ensino

• aulas teóricas (2 horas semanais) - essencialmente expositivas
• aulas práticas (2 horas semanais) - discussão em grupo, quer de extratos de entrevistas de casos clínicos, quer
de entrevistas realizadas pelos alunos (trabalhos práticos) com crianças sem problemas identificados (de idade
pré-escolar e escolar)

Avaliação

A avaliação é contínua e é operacionalizada de acordo com os seguintes elementos de informação:
• Trabalhos práticos (40%)
- Entrevista com uma criança em idade pré-escolar
- Entrevista com uma criança em idade escolar
(em ambos os casos há a elaboração do relato da entrevista realizada e de um comentário teórico-prático).
•. Análise de material de entrevista, realizada individualmente e por escrito (40%).
• Participação nas aulas, teóricas e práticas (20%).

Os alunos devem ter um mínimo de 2/3 de presenças, quer nas aulas teóricas, quer nas aulas práticas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methods:

• theoretical classes (2 hours per week) - mainly expositive
• practical classes (2 hours per week) - group discussion of both excerpts of clinical case interviews and interviews
conducted by students (practical work) with children without problems (pre-school and school aged children)

Evaluation
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Evaluation is continuous and is carried out according to the following information:
• practical work (40%):
- interview with a pre-school child
- interview with a school aged child
(in both cases a report of the interview and a theoretical and practical analysis are drawn up).
•. analysis of an interview material, carried out individually and in writing (40%).
• participation in practical and theoretical classes (20%).

Students must have a minimum of 2/3 presences in both theoretical and practical classes.

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

Nas aulas teóricas visa-se a transmissão de conhecimentos em diferentes domínios (parâmetros gerais da
entrevista clínica e especificidades aplicadas à consulta psicológica com crianças, parâmetros para a inserção da
actividade lúdica e do desenho na consulta com crianças/adolescentes e para a sua análise/interpretação,
envolvimento dos pais na consulta e trabalho com estes, e especificidades na organização de um estudo de caso
quando o cliente é uma criança/adolescente). Uma vez que a actividade pedagógica se centra na interligação entre
o conhecimento teórico e a sua aplicação, recorre-se a material prático decorrente de entrevistas com crianças,
adolescentes e pais/família para ilustração de conteúdos particulares. Não obstante estas aulas serem
essencialmente expositivas, estimula-se, sempre que é apropriado, a participação dos alunos, designadamente
quando há o recurso a material prático.

Nas aulas práticas promove-se e exige-se uma participação activa dos alunos. A ligação teórico-prática é
constantemente fomentada, proporcionando-se condições para que os alunos possam contactar com a prática
clínica (ainda que de forma indirecta), através da análise de material clínico decorrente de casos conduzidos por
psicólogos clínicos (com foco em sessões/entrevistas específicas e nos passos da organização de um estudo de
caso de criança/adolescente). Adicionalmente, analisam-se e discutem-se em grupo as entrevistas realizadas pelos
alunos (com crianças em idade pré-escolar e escolar) sem problemas identificados, em que foram utilizados meios
expressivos adequados à fase de desenvolvimento das crianças (actividade lúdica e desenho). Procura-se que os
alunos assimilem e aperfeiçoem uma atitude adequada no manejo de estratégias de condução da entrevista,
treinando o estar na situação e o comunicar com a criança/adolescente, o que pressupõe também aprender a
compreender os significados transmitidos pela criança (através da comunicação verbal e não verbal) e a
descodificar os significados expressos de forma simbólica no brincar e no desenho, visando-se, em última
instância, uma compreensão de características do seu desenvolvimento e funcionamento psicológico, e das
relações com o meio próximo.

Com os métodos de ensino utilizados visa-se, pois, a aquisição de conhecimentos e, simultaneamente, estimular o
desenvolvimento e integração de uma atitude adequada na relação com a criança/adolescente, promovendo-se a
reflexão necessária ao seu aperfeiçoamento.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical classes set out to transmit knowledge in different domains (general outlines of the clinical interview
and specificities applied to the psychological consultation with children, outlines for the insertion of play and
drawing activities in the child/adolescent consultation and for their analysis, parent involvement in the consultation
and work with them, and specificities in the organization of a case study when the client is a child or adolescent).
As the pedagogical activity focuses on the interlink between theoretical knowledge and its application, practical
material from interviews with children/adolescents/parents is used to illustrate specific content. These classes are
mainly expositive but whenever necessary student participation is encouraged, namely when practical material is
used.

In practical classes active student participation is promoted and required. The theoretical and practical link is
constantly fostered, thus providing conditions for the students to have contact with clinical practice (although
indirectly) by means of an analysis of the clinical material arising from cases conducted by clinical psychologists
(focusing on specific sessions/interviews and on the stages of the organization of a child/adolescent case study).
Moreover, the interview conducted by the students with children (pre-school and school aged), without identified
problems, are analyzed and discussed in group. In these interviews expressive means suitable for the child's
development al phase were used (play and drawing). Students are expected to assimilate and improve an
appropriate attitude in the management of strategies for conducting an interview, practicing how to behave in the
situation and communicating with the child and adolescent. This also assumes that the students themselves learn
to understand the meanings transmitted by the child (through verbal and non-verbal communication) and to decode
the meanings expressed symbolically through playing and drawing, with a view to understanding the
characteristics of their psychological development and functioning, and their relationships with the surrounding
environment.

On a final note, the teaching methods used, are set out to stimulate the acquisition of knowledge while also to
promote development and integration of a suitable attitude in relationships with the child/adolescent, thus
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promoting the reflexion needed for its optimization.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Carek, D. J. (1993). Principles of child psychotherapy. From initial assessment to termination. Northvale: Jason
Aronson
Carr, A. (2006). The handbook of child and adolescent clinical psychology. A contextual approach. London:
Routledge
Hart, A., Blincow, & Thomas, H. (2007). Working with children and families. NY: Routledge
Jolley, R. (2010). Children & pictures – Drawing and understanding. Chichester: Wiley-Blackwell
Kaduson, H. & Schaefer, C. (2006). Short-term play therapy for children. NY: Guilford Press
Klitzing, K. (2000). Psychoanalysis childhood and adolescence. Basel: Karger
Oster, G., & Gould, P. (1987). Using drawings in assessment and therapy. A guide for mental health professionals.
NY: Brunner/Mazel
Sorensen, P. (2005). Changing positions: Helping parents look though the child’s eyes. J. Child Psychotherapy, 31,
153-168
Wilson, K., Ryan, V., & Guerney, L. (2005). Play therapy: A non-directive approach for children and adolescents.
London: Baillière Tindall-Elsevi

Mapa IX - Org.Serviços de Psicologia em Instituições Saúde,PCS-Núcleo Psicologia Clínica Dinâmica,4º A,2º Sem

6.2.1.1. Unidade curricular:
Org.Serviços de Psicologia em Instituições Saúde,PCS-Núcleo Psicologia Clínica Dinâmica,4º A,2º Sem

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Professor Doutor João Manuel Rosado de Miranda Justo: 3,625h/semana; 3,625h/week;

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Professora Doutora Salomé Vieira Santos: 0,250h/semana
Professora Doutora Maria Eugénia Duarte Silva: 0,125h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Professor Salomé Vieira Santos: 0,250 h/week

Professor Maria Eugénia Duarte Silva: 0,125h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1 - Aquisição de conhecimentos relativos (ACR) às principais teorias da psicologia da saúde;
2 - ACR ao estudo da realidade psicológica das instituições de saúde (IS), tanto no que respeita à população
utente, bem como à equipa técnica e à relação que se estabelece entre a IS e os utentes;
3 - ACR ao estudo da contribuição científica da psicologia para a etiologia e compreensão dos problemas de
saúde;
4 - ACR ao estudo da intervenção psicológica em IS;
5 – ACR à elaboração de um projecto de serviço de psicologia numa IS.
6 - Aquisição de competências: a) avaliação das necessidades dos utentes e das equipas técnicas em IS; b)
programação da intervenção psicológica em IS; c) estabelecimento de critérios de avaliação dos serviços
prestados em IS; d) uso de entrevista para avaliação de indivíduos, grupos ou organizações em IS; e) partilha de
informação com indivíduos, grupos ou organizações em IS; f) reflexão crítica sobre a investigação em psicologia
da saúde.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1 Knowledge acquisition about (KAA) the main theories of health psychology.
2 KAA the study of the psychological reality of health institutions (HI), about the patients and about the technical
team as also about the relationship that happens between the HI and the patients.
3 KAA the study of the scientific contribution of psychology for the etiology and understanding of health
conditions.
4 - KAA the study of the psychological intervention in the context of HI.
5 – KAA the organization of a project for a psychological service in a HI.
6 - Competencies acquisition: a) assessment of patients' needs and of technical teams' needs in HI; b)
programming psychological intervention in HI; c) generating criteria for the evaluation of psychological services
delivered in HI; d) use of interview for the assessment of individuals, groups and organizations in HI; e) sharing
information with individuals, with groups or with organizations in HI; f) critical reflection about investigation in HI.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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1-Definições de saúde, modelos de saúde e modelos da psicologia da saúde,

2- O papel do psicólogo clínico na instituição de saúde,

3- A dinâmica psicológica nas instituições de saúde,

4- Prevenção em psicologia da saúde,

5- A integração dos psicólogos no sistema nacional de saúde,

6- A psicologia da saúde em diversos contextos clínicos (Pediatria, Infertilidade, Ginecologia,
Cirurgia, Cardiologia, Imunologia, Oncologia e Psicogerontologia).

6.2.1.5. Syllabus:
1-Health definitions, health models and models of health psychology,

2- The role of the clinical psychologist in the health institution,

3- The psychological dynamic in health institutions,

4- Prevention in health psychology,

5- The integration of psychologists in the national health system,

6- Health psychology in several health settings (Pediatrics, Infertility, Gynecology,
Surgery, Cardiology, Immunology, Oncology and Psychogerontology).

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O primeiro objectivo é alcançado através do debate em torno das definições de saúde, dos modelos de saúde e dos
modelos da psicologia da saúde. O segundo objectivo é realizado aprofundando os conhecimentos dos alunos
acerca do papel do psicólogo na instituição de saúde e da observação que aquele realiza no domínio
comunicacional acontecido entre utentes e técnicos de saúde. O terceiro objectivo é concretizado com recurso aos
conteúdos programáticos indicados na alínea 6. O quarto objectivo é viabilizado recorrendo ao estudo das
metodologias preventivas (conteúdo programático nº 4) e aos exemplos de intervenção abordados no sexto
conteúdo programático. Os quinto e sexto objectivos são alcançados integrando os aspectos dos diversos
conteúdos programáticos em função da definição de objectivos psicológicos relativa à instituição de saúde em
causa, e tendo em conta a exequibilidade das propostas de intervenção face às condições específicas de cada
instituição.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The first objective is reached with the debate about health definitions, health models and models of health
psychology. The second objective is reached by enlarging students' knowledge about the psychologist's role in the
health institution and about the observation he performs over the communication that happens between patients
and health professionals. The third objective is reached using contents of paragraph 6. The fourth objective is
reached by studying preventive methodologies (contents of paragraph 4) as well as studying contents of paragraph
six. The fifth and sixth objectives are reached integrating contents of all paragraphs taking into account the
definition of psychological goals defined for the health institution and having in mind how intervention proposals
can be applied in specific health organizations.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas: a) exposição, pelos docentes da cadeira, dos conteúdos programáticos, com recurso a
apresentações do tipo “Power-Point”, b) debate, com os alunos, acerca dos temas expostos nas aulas.

Aulas práticas: a) psicólogos profissionais em instituições de saúde serão convidados a expor as suas
experiências de trabalho (história do respectivo serviço de psicologia, funcionamento, critérios clínicos e
institucionais, projectos em curso, etc.), b) debate com os alunos acerca dessas experiências (dúvidas, alternativas
de intervenção, sugestão de propostas de investigação, etc.) e c) apresentação, pelos alunos, de trabalhos de
grupo (apresentação temática no domínio da psicologia da saúde: tema, pesquisa, intervenção psicológica,
resultados, propostas alternativas, etc.).

Acompanhamento, pelos docentes, dos trabalhos de grupo, em horário a combinar.

Avaliação: trabalho de grupo (25% da nota final), participação no debate (25% da nota final) e exame final (50% da
nota final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Theoretical Classes: a) presentation, by professors, of theoretical contents using “Power-Point” presentations, b)
debate, with the students, about theoretical contents presented during classes.

Practical Classes: a) professional psychologists working in health institutions are invited to present their working
experiences (history of the psychological service they work in, rules, clinical and institutional criteria, ongoing
projects, etc.), b) debate with students about experiences that have been presented (doubts, intervention
alternatives, new research proposals, etc.) and c) presentation, by students, of team work (thematic presentation in
health psychology: subject, research, psychological intervention, results, alternative proposals, etc.).

Professors will be monitoring the development of teams' work in schedules organized by appointment.

Evaluation: team work (25% of final grade), participation at debate (25% of final grade), written examination (50% of
final grade).

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

A coerência entre as metodologias de ensino e os objectivos de aprendizagem decorre em duas vertentes. Na
vertente teórica, temos as metodologias expositivas, especialmente indicadas para a transmissão e aquisição dos
conhecimentos teóricos relativos à psicologia da saúde. Na vertente prática, temos o exercício da reflexão e do
debate vocacionados para a abertura dos estudantes face às dificuldades de articulação dos conhecimentos
teóricos com as vicissitudes da implementação prática que ocorrem no quotidiano das instituições de saúde.
Finalmente, no acompanhamento que os docentes dedicam ao desenvolvimento dos trabalhos de grupo, tenta-se
realizar uma síntese destas duas vertentes.

No que respeita ao uso das metodologias expositivas, estas ocorrem tanto nas aulas teóricas (quando o docente
exerce a função de transmissão de conhecimentos) como nas aulas práticas (quando os profissionais convidados
transmitem as suas experiências de trabalho, ou quando os alunos apresentam os conteúdos dos seus trabalhos
de grupo).

Relativamente aos momentos dedicados à reflexão e ao debate, também podem ter lugar nas aulas teóricas
(quando o docente interrompe a sua exposição para questionar os alunos acerca dos seus conhecimentos e
opiniões face a determinados conteúdos programáticos) e nas aulas práticas (quando os alunos são motivados a
questionar os profissionais convidados ou quando os alunos interpelam os colegas que apresentam trabalhos de
grupo).

Deve ainda realçar-se que, durante o acompanhamento dos trabalhos de grupo, os docentes realizam um esforço
de aproximação dos alunos à realidade das instituições de saúde, nomeadamente aos aspectos que decorrem da
forma como os utentes e os técnicos de saúde se posicionam e comunicam entre si. Nesse sentido, é dada uma
especial atenção à adequação das propostas de intervenção face às características da população utente e da
população técnica que co-habitam o espaço institucional de saúde.

Finalmente, é de referir que, no decurso das aulas teóricas e das aulas práticas, os alunos são estimulados no
sentido de gerarem alternativas de investigação aplicáveis aos temas abordados nas aulas. Nesse contexto, é
colocada uma ênfase particular na adequação das hipóteses aos conhecimentos actuais em psicologia da saúde,
bem como na adaptação das metodologias de investigação aos temas em causa.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Coherence between teaching methodologies and learning objectives runs on two fronts. At the theoretical one we
have the presentation methodologies, specially dedicated to the transmission and acquisition of theoretical
knowledge related with health psychology. At the practical one, we have the exercise of reflection and debate
specifically dedicated to the opening of students towards the difficulties frequently observed in health institutions
when psychologists try to put together the theoretical knowledge with the implementation of intervention
programmes. Finally, while monitoring teams' works, professors make an effort in order to obtain a synthesis of
these two fronts.

About the use of presentation methodologies, these take place in theoretical classes (when professors take the
mission of knowledge transmission) as well as in practical classes (when invited professional psychologists offer
their working experiences or when students present the contents of their teams' works).

About the moments dedicated to reflection and debate, they also can take place at theoretical classes (when
professors interrupt knowledge presentation in order to question students about their knowledge and opinions on
certain contents) and in practical classes (when students are motivated to question the invited professionals or
when students question their colleagues that are presenting their teams' works).

We should also state that, while monitoring teams' works, professors make an effort to get students closer to
health institutions' reality, namely about aspects arising from the way how patients and health professionals
position themselves and communicate with each other. This way, a special attention is given to the adequacy of
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intervention proposals in relation to patients' and health professionals' characteristics that co-inhabit in health
institutions.

Finally it should be mentioned that, as theoretical and practical classes take place, students are motivated to
generate research alternatives that can be applied to the subjects under scrutiny during classes. In this context, the
focus of attention is placed in the coherence between the hypothesis and the actual knowledge of health
psychology, as well at the adequacy between research methodologies and the subjects in study.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Balint & Norell (1998). Seis minutos para o paciente. Lisboa: Climepsi.
Birren & Schaie (2001). Handbook of the psychology of aging. San Diego: Academic Press.
Boll, Franck, Baum & Wallander (2004). Handbook of Clinical Health Psychology - Volume 3. Washington: APA.
Boll, Johnson, Perry & Rozensky, (2002). Handbook of Clinical Health Psychology - Volume 1. Washington: APA.
Boll, Raczinsky, & Leviton (2004). Handbook of Clinical Health Psychology - Volume 2. Washington: APA.
Camic & Knight (2004). Clinical Handbook of Health Psychology: A practical guide to effective interventions.
Cambridge: Hogrefe & Huber.
Gatchel & Oordt (2003). Clinical Health Psychology & Primary Care. Washington: APA.
Marshall & Crane (2005). Handbook of Families and Health: interdisciplinary perspectives. Thousand Oaks: Sage.
Steptoe & Wardle (1994). Psychosocial Processes and Health: a reader. Cambridge: Cambridge University Press.
Taylor (2003). Health psychology. Boston: McGraw Hill.

Mapa IX - Perspectivas Integrativas e Ecléticas em Psicoterapia,PCS-NPsicot. Cog.-Comport. e Integrativa 4,1ºS

6.2.1.1. Unidade curricular:
Perspectivas Integrativas e Ecléticas em Psicoterapia,PCS-NPsicot. Cog.-Comport. e Integrativa 4,1ºS

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António José dos Santoa Branco Vasco: 4h/semana; 4h/week

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):
1. Adquirir conhecimentos substantivos relevantes para capacitar uma atitude de reflexão crítica relativa ao
fenómeno psicoterapêutico. Nomeadamente: (a) conhecimentos relativos ao conjunto de variáveis que integram a
psicoterapia; (b) fundamentos históricos; (c) contextualização antropológica e cultural; (d) contextualização
filosófica; (e) resultados da investigação pertinentes para a integração; (f) variáveis associadas a psicoterapeutas e
a pacientes; (g) importância do conceito de aliança terapêutica; (h) diversos modelos de integração em
psicoterapia.
2. Facultar a possibilidade tanto de reflectir sobre os factores comuns à psicoterapia e a outras formas sociais de
intervenção e cura psicológicas, como sobre os factores comuns a todas as escolas da psicoterapia, reflectindo
em termos dos diferentes modelos eclécticos e integrativos que têm vindo a ser propostos.
3. Estimular e facilitar a progressão dos estudantes ao longo de uma sequência ético-intelectual majorante.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
. Developing substantive knowledge relevant to establish an attitude of critical reflection regarding clinical reality
(conceptualization and intervention) from within an integrative perspective.
. To learn conceptualization and intervention integrative skills.
. To develop teamwork skills.
. To develop therapeutic communication skills.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Apresentação
2. Introdução
3. Modelo Genérico de Psicoterapia
4. Fundamentos Históricos da Psicoterapia
5. Contextualização Antropológica e Cultural
6. Questões Filosóficas Relativas à Integração em Psicoterapia
7. História e Evolução da Integração em Psicoterapia
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8. Psicoterapeutas e Pacientes
9. A Relevância do Conceito de Aliança Terapêutica
10. Modelos de Factores Comuns e de Integração Dinâmica/Cognitivo- Comportamental
11. Modelos de Eclectismo Técnico e Mudança de um Terapeuta Humanista
12. Modelos de Integração Teórica e Mudança de um Terapeuta Dinâmico
13. Conclusões, Direcções Futuras e Mudança de um Terapeuta Cognitivo

6.2.1.5. Syllabus:
1. Presentation
2. Introduction
3. Generic Model of Psychotherapy
4. Historical Roots of Psychotherapy
5. Anthropological Contextualization
6. Philosophical Questions Regarding Psychotherapy Integration
7. HIstory and Evolution of Psychotherapy Integration
8. Psychotherapists and Patients
9. The Importance of the Therapeutic Alliance
10. Common Factors Models and Dynamic/Cognitive-Behavioral Integration
11. Thecnical Eclecticism Models and Change of a Humanist Therapist
12. Theoretical Integration Models and Change of a Dynamic Therapist
13. Conclusion, Future Directions and Change of a Cognitive Therapist

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos pretendem contemplar os objectivos da unidade curricular ao versarem as temáticas
que se consideram mais relevantes não só para o entendimento crítico e reflexivo relativo à compreensão e
intervenção terapêutica de base integrativa como também para aumentar a s competências de comunicaçao
terapêutica, ao recorrerem a textos que se direccionam para:

1. O desenvolvimento de conhecimentos substantivos relevantes para capacitar uma atitude de reflexão crítica
adequada à realidade clínica numa perspectiva de entendimento e intervenção integrativos;
2. O exercício de competências de entendimento da conceptualização e intervenção na prática clínica integratival, e
na sua componente mias prática ao promoverem a;
3. Aprendizagem de competências técnicas de comunicação e de intervenção clínicas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Course contents address course objectives in contemplating themes that are deemed essential not only to a critical
and reflexive understanding regarding integrative clinical comprehension and practice, but also in increasing
therapeutic communication skills, when making use of texts aimed at:

1. Developing substantive knowledge relevant to establish an attitude of critical reflection regarding clinical reality
(conceptualization and intervention) from within an integrative perspective;
2. The pratice of understanding and intervention integrative clinical skills.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aprendizagem colaborativa mediante exposição dialogada por parte do docente e discentes e em função da
apresentação de trabalhos teórico-práticos por parte de grupos de estudantes; demonstração e prática de
exercícios de comunicação terapêutica.

A avaliação consiste em:

1. Elaboração, apresentação e discussão de um poster, feito em grupo, em sala de aula.
2. Resposta individual a três questões (entre cinco) para desenvolver em casa.
3. A avaliação final resulta de um valor de 50% atribuído a cada um dos elementos de avaliação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Collaborative learning by means of dialogued presentations by teacher and students and also by means of
presentation of posters by groups of students; demonstration and practice exercices of therapeutic
communication.

Students evaluation:

1. Design, presentation and discussion of a poster (class teamwork) .
2. Answering three individual questions (individual homework).
3. Class participation.
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Final evaluation; 50% for each of the two items.

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

Uma vez mais, as diversas metodologias de ensino (aprendizagem colaborativa mediante exposição dialogada por
parte do docente e discentes e em função da apresentação de trabalhos teórico-práticos por parte de grupos de
estudantes; demonstração e prática de exercícios de comunicação terapêutica) parecem ser as que mais se
adequam, do ponto de vista teórico - para adquirir conhecimentos substantivos relevantes para capacitar uma
atitude de reflexão crítica relativa ao fenómeno psicoterapêutico; para capacitar uma atitude de reflexão crítica
adequada à realidade clínica numa perspectiva de entendimento e intervenção integrativos; para desenvolver
competências de entendimento da conceptualização e intervenção na prática clínica integrativa; para desenvolver
instrumentos de análise crítica e de intervenção, a nível da realidade psicoterapêutica numa perspectiva integrativa
e, do ponto de vista pratico; para o desenvolvimento de competências de trabalho colaborativo em grupo e para o
desenvolvimento de competências de comunicação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Once again, different teaching modalities - collaborative learning by means of dialogued presentations by teacher
and students and also by means of presentation of posters by groups of students - are deemed most important,
from a theoretical point-of-view, to develop substantive knowledge relevant to establish an attitude of critical
reflection regarding clinical reality (conceptualization and intervention) from within an integrative perspective; to
the pratice of understanding and intervention integrative clinical skills.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Norcross, J.C., & Goldfried, M.R. (Eds.) (2005). Handbook of psychotherapy integration (2ª ed.). New York: Oxford.
- Ehrenwald, J. (1991). The history of psychotherapy. Northvale, NJ.: Jason Aronson.
- Frank, J.D., & Frank, J.B. (1991). Persuasion and healing (3ª ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Gold, J.R. (1996). Key concepts in psychotherapy integration. New York: Plenum.

Mapa IX - Modelos e Métodos de Avaliação, PCS-NPsicoterapia Cog.-Comport. e Integrativa, 4ºAno,2º Sem.

6.2.1.1. Unidade curricular:
Modelos e Métodos de Avaliação, PCS-NPsicoterapia Cog.-Comport. e Integrativa, 4ºAno,2º Sem.

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Helena dos Santos Afonso: 2h/semana; 2h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Isabel Real Fernandes de Sá: 2h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Isabel Real Fernandes de Sá: 2h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Adquirir conhecimentos sobre modelos e métodos de avaliação cognitivo-comportamental
- Reconhecer particularidades do processo de avaliação com diferentes populações e em
diferentes contextos
- Organizar e analisar os dados de avaliação face a diferentes problemas e populações
- Integrar os dados de avaliação em diversos modelos de conceptualização para
elaborar hipótese clínicas
- Desenvolver competências de tomada de decisão clínica no uso de procedimentos
de avaliação e na formulação de casos de crianças, adolescentes e adultos
- Promover a reflexão sobre aspectos deontológicos da avaliação

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Acquire knowledge on models and methods of cognitive-behavioral assessment
- Recognize specific assessment issues with different populations and in several contexts
- Organize and analyze assessment data for different disorders and populations
- Integrate assessment data into some conceptualization models guiding clinical hypothesis
- Develop skills of clinical decision making to use assessment procedures and in case formulation of children,
adolescents and adults
- Promote reflections on ethical issues of assessment
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- Fundamentos da avaliação cognitivo-comportamental
1.1. Natureza, objetivos e fases do processo de avaliação
1.2. Modelos conceptuais de análise de casos de crianças, adolescentes e adultos
2- Métodos de avaliação cognitivo-comportamental
2.1. Entrevista clínica
2.2. Observação comportamental em meio natural e clínico
2.3. Auto-monitorização
2.4. Instrumentos de auto-relato
3- Características do processo de avaliação com diferentes populações e em diferentes
contextos
4- Avaliação de desordens especificas em crianças, adolescentes e adultos
5- Aspectos deontológicos da avaliação

6.2.1.5. Syllabus:
1- Foundations of cognitive-behavioral assessment
1.1. Nature, goals and stages of the assessment process
1.2. Conceptual models for clinical case formulation with children, adolescents and adults

2- Methods of cognitive-behavioral assessment
2.1. Clinical interview
2.2. Behavioral observation in natural and clinical settings
2.3. Self-monitoring
2.4. Self-report instruments

3- Characteristics of the assessment process in several contexts and with different populations

4- Assessment of specific disorders in children, adolescents and adults

5- Ethical issues of assessment

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular baseia-se numa perspectiva cognitivo-comportamental sobre a natureza, objetivos, fases e
procedimentos da avaliação.
Os vários modelos de conceptualização de problemas psicológicos de crianças, adolescentes e adultos abordados
fornecem quadros de referência que orientam os estudantes no desenvolvimento de competências de tomada de
decisão clínica através da:
- seleção de procedimentos de avaliação de acordo com vários tipos de problemas psicológicos e populações
- identificação de particularidades da avaliação e reflexão sobre aspectos éticos
- organização e integração dos dados de avaliação
- elaboração de hipóteses clínicas baseadas nos dados de avaliação

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course is rooted on a behavioral-cognitive approach about the nature, goals, stages and procedures of
assessment.
Various conceptualization models on psychological problems of children, adolescents and adults are addressed
providing frameworks that guide students in developing clinical decision making skills by:
- selecting assessment procedures in accordance with various kinds of psychological problems and populations
- identifying specific issues of assessment and reflecting about ethical issues
- organizing and integrating assessment data
- formulating clinical hypotheses based on assessment data

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com componentes de:
- exposição da informação mais relevante sobre métodos de avaliação de base cognitivo-comportamental e dos
principais modelos conceptuais de formulação de casos clínicos
- realização de exercícios de análises de casos clínicos de crianças, adolescentes e adultos para tomada de
decisão sobre o uso de diferentes procedimentos de avaliação e para gerar hipóteses clínicas

Avaliação - exercício individual de análise de casos clínicos de crianças, adolescentes e adultos com o objetivo de
elaborar uma formulação de caso inicial baseada nos dados de avaliação

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures with components of:
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- expositive presentation of most relevant information on behavioral-cognitive assessment methods and the main
conceptual models of clinical case formulation

- skills training through the analysis of clinical cases of children, adolescents and adults for clinical decision
making about the use of different assessment procedures and to develop clinical hypotheses

Evaluation - one individual paper analyzing clinical cases of children, adolescents and adults which main goal is
developing a case formulation based on initial assessment data

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

Os conhecimentos adquiridos sobre métodos de avaliação e modelos conceptuais de formulação de casos clínicos
são aplicados pelos estudantes na organização dos dados de avaliação e na elaboração de hipóteses clínicas .
Os casos clínicos apresentados nas aulas são analisados pelos estudantes em termos das manifestações e
história da queixa, origens, mecanismos e precipitantes dos problemas. Estas análises envolvendo tarefas de
delineamento de planos de avaliação e de formulação inicial dos casos permitem:
- refletir sobre as necessidades particulares de diferentes populações e de variados contextos onde poderão vir a
exercer a sua atividade clínica
- tomar decisões clínicas mais eficazes articulando os dados de avaliação com as intervenções posteriores com
crianças, adolescentes e adultos

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Acquired knowledge about assessment methods and conceptual models of clinical case formulation are applied by
students in organizing assessment data and developing clinical hypotheses.
Clinical cases described in class are analyzed by students in terms of areas, onset, time course, predisposing,
precipitants and maintaining factors of psychological problems. These analysis involving design of assessment
plans and initial case formulation allow students to:
- reflect on particular needs of different populations and contexts where they can work as clinical psychologists
- make more effective clinical decisions linking assessment data with later interventions with children, adolescents
and adults

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Antony, M.M. & Barlow, D. H. (2010). Handbook of assessment and treatment planning
for psychological disorders (2ª ed.). New York: Guilford Press
Grant, A., Townend, M., Mills, J. & Cocky, A. (2008). Assessment and case formulation
in CBT. London: Sage Publications
Hersen, M. & Rosqvist, J. (2008). Handbook of psychological assessment, case
conceptualization and treatment. Volume 1. Adults. New Jersey: John Wiley & Sons
Hersen, M. & Thomas, J.C. (2007). Handbook of clinical interviewing with adults.
Thousand Oaks: Sage Publications
House, A. E. (2002). The first session with children and adolescents. Conducting a
comprehensive mental health evaluation. New York: Guilford Press
Matson, J. L., Andrasik, F. & Matson, M .L. (2009). Assessing childhood
psychopathology and developmental disabilities. New York: Springer
McConaughy, S. H. (2005). Clinical interviews for children and adolescents:
Assessment to intervention. New York: Guilford Press

Mapa IX - Modelos e Métodos de Intervenção em Crianças, PCS-NPsicot. Cog.-Comport. e Integrativa, 4ºAno,2º Sem

6.2.1.1. Unidade curricular:
Modelos e Métodos de Intervenção em Crianças, PCS-NPsicot. Cog.-Comport. e Integrativa, 4ºAno,2º Sem

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luisa Bizarro - 4 h/semana; 4 h/week

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):
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- Adquirir conhecimentos e competências sobre modelos e métodos de intervenção clinica comportamental-
cognitiva e integrativa específicos a crianças, em diferentes etapas de desenvolvimento, com diferentes
problemáticas e oriundas de diferentes contextos socio-culturais.
- Promover a reflexão sobre aspectos éticos e deontológicos na utilização de procedimentos de intervenção clinica
- Adquir competências de conceptualização de processos terapêuticos, de organização e articulação da
informação, de tomada de decisão clínica, ao longo do processo de avaliação e de intervenção
- Adquirir competências de avaliação da eficácia da intervenção clinica

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire knowledge and skills on cognitive-behavioral and integrative models and methods of clinical
intervention, specific to children at different developmental stages, with different issues and from different socio-
cultural contexts.
- To promote reflection on ethical issues and ethical procedures in the use of clinical interventions
- To acquire skills conceptualization of therapeutic processes, organization and coordination of information in
clinical decision making throughout the process of assessment and intervention
- To acquire skills for evaluating the effectiveness of clinical intervention

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Intervenções clinicas com crianças. Questões, problemas, desafios.
- Modelos de intervenção comportamentais aplicados a crianças: os paradigmas do condicionamento clássico e
operante e respectivas técnicas de intervenção
- Modelos de intervenção comportamentais-cognitivos: o paradigma da aprendizagem social, as técnicas de
auto-controlo
- Modelos de auto-controlo verbal e de auto-regulação; metacognição e controlo cognitivo
- Modelos de intervenção no aconselhamento de agentes educativos
- Estudos de casos práticos sobre problemas psicológicos das crianças

6.2.1.5. Syllabus:
- Clinical interventions with children. Questions, problems, challenges.
- Models of behavioral intervention applied to children: the paradigms of classical and operant conditioning and
their intervention techniques
- Models of cognitive-behavioral intervention: the paradigm of social learning the techniques of self-control
- Models of self-control and verbal self-regulation, metacognition and cognitive control
- Models of intervention in counseling parents
- Case studies about psychological problems of children

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
- Os vários modelos de intervenção clinica comportamentais-cognitivos que são abordados e suas respectivas
técnicas permitem o desenvolvimento de competências de planeamento e aplicação dessas mesmas estratégias de
intervenção aos problemas específicos da população infantil.
- Os estudos de casos práticos sobre problemas psicológicos das crianças que são feitos ao longo de todas as
aulas permite a aquisição das competências de conceptualização de processo terapêutico, de organização e
articulação da informação, do planeamento da intervenção e da avaliação da eficácia da intervenção. Também
permite a reflexão sobre aspectos éticos e deontológicos

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
- The various models of cognitive-behavioral and integrative clinical interventions and techniques are discussed
which allows the development of skills in planning and implementing these strategies of intervention to the specific
problems of children.
- The practical case studies on psychological problems of children that are analised and discussed across all
classes allows the acquisition of skills in conceptualizing the therapeutic process, the organization and
coordination of information, planning, intervention and evaluation of the effectiveness of the intervention. It also
allows for reflection on the ethical and deontological issues

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas com componentes didáticos e experiênciais:
- Exposição da parte teórica dos conteúdos programáticos pelo docente e discentes
- Reflexão e análise das metodologias comportamentais-cognitivas mediante o fornecimento prévio aos estudantes
de textos relativos a cada tema do programa
- Treino prático de análise e discussão sobre intervenções clinicas mediante o uso de casos práticos relativos a
problemas de crianças.
- Simulação de situações de aplicação das técnicas mediante role-play
Os elementos de avaliação têm três parametros: avaliação contínua mediante a participação em trabalhos de grupo
sobre casos práticos e participação em role-play exemplificativos de técnicas de intervenção; Realização de um
trabalho de grupo sobre uma problemática tipica de crianças com apresentação na aula; Realização de um
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exercício individual de formulação de um plano de intervenção a partir da análise de um caso clinico

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes with didactic and experiential components:
- Exhibition of the theoretical part of the themes by the teacher and students
- Discussion and analysis of cognitive-behavioral methodologies by providing students with prior texts for each
theme of the program
- Practical training analysis and discussion of clinical interventions through the use of case studies concerning
problems of children.
- Simulation of aplication of intervention techniques through the application of role-play
The elements of assessment have three parameters: continuous assessment through participation in group work
on case studies and participation in role-play of exemplary intervention techniques (20%); Making a team work on
problems of children with presentation in the classroom (30%); Achievement an individual exercise of formulating a
clinical intervention plan based on the analysis of a clinical case (50%).

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

- Uma vez que os estudantes têm um acesso prévio a cada aula a um conjunto de textos referentes aos modelos e
métodos de intervenção comportamental-cognitiva, têm condições para tomar conhecimento sobre as
características e especificidades de cada modelo e suas respectivas técnicas. Nas aulas com componentes
didácticos participam activamente na sistematização dessa informação e nas aulas práticas com componentes
experiênciais o uso de casos práticos permite-lhes reflectir sobre os processos de tomada de decisão relativos ao
uso das técnicas para os respectivos problemas de crianças, o seu planeamento e a avaliação da sua eficácia. As
situações de role-play permitem aos estudantes a vivência experîencial da aplicação das técnicas já analisadas e
trabalhadas anteriormente nos seus componentes específicos e praticarem a sua adaptação às diferentes fases de
desenvolvimento das crianças.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
- Once students have for each class a prior access to a set of texts referring to the models and methods of
cognitive-behavioral intervention, they are able to take knowledge about the characteristics and peculiarities of
each model and their techniques.
-In classes with didactic components students actively participate in the systematization of that information. In the
practical lessons with experiential components the use of case studies allows them to reflect on the processes of
planning and decision making regarding the use of specif techniques for interviening in the clinical problems of
children. Also it function as an exercice for the assessment of their effectiveness and reflection on etical and
deontological features The role-play situations allow students to experience the application of techniques already
analyzed and worked previously by the practice of specific components and their adaptation to different
developmental stages of children.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Christophersen, E. & Mortwee, S. (2001). Treatments that work with children. Washington: American
Psychological Association
- Hernández, M. (2007).Tratamiento psicológico de problemas infantiles. Málaga: Ediciones Aljibe
- Hersen, M. (Ed.), (2005). Encyclopedia of behavior modification and cognitive behavior therapy: Vol II (pp.
979-980). Thousands Oaks, CA: Sage Publications.
- Martin, G. & Pear, J. (2010). Behavior Modification – What it is and how to do it. (9th.Ed.) New Jersey:
Prentice-Hall.
- Shriver, M.D. & Allen, K. D. (2008). Working with parents of noncompliant children: A Guide to evidence-based
parent training for practitioners and students. Washington: APA Books.

Mapa IX - Modelos e Métodos de Intervenção com Adolescentes, PCS-NPsicot. Cog.-Comport.e Integrativa 4ºA,2ºS

6.2.1.1. Unidade curricular:
Modelos e Métodos de Intervenção com Adolescentes, PCS-NPsicot. Cog.-Comport.e Integrativa 4ºA,2ºS

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luisa Bizarro: 4 h/semana; 4h/week

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:
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Does not apply.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

- Conhecer e analisar os modelos e os métodos de intervenção cognitiva e integrativa assim como a sua aplicação
específica à população adolescente
- Saber planear e aplicar uma intervenção terapêutica com adolescentes e seus agentes educativos, em diversos
contextos, numa perspectiva desenvolvimentista e integradora dos múltiplos sistemas.
- Desenvolver competências específicas da relação terapêutica com adolescentes
- Reflectir sobre a aplicação prática das metodologias a casos clínicos e saber ponderar e decidir sobre
alternativas terapêuticas perante situações clínicas particulares
- Saber analisar o processo de intervenção e avaliar a eficácia dos procedimentos terapêuticos utilizados
- Saber decidir e aplicar métodos de intervenção respeitando princípios éticos e deontológicos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Understand and analyze the models and methods of cognitive and integrative interventions as well as their
specific application to the adolescent population
- Learn to plan and implement a therapeutic intervention with adolescents and their parents in different contexts,
within a developmental perspective and integrating the multiple systems.
- Develop specific skills of the therapeutic relationship with adolescents
- Reflect on the knowledge and the practical application of methodologies to clinical cases and to consider and
decide on alternative therapeutic techniques in diferent problem situations
- Learn to analyze the process of intervention and evaluate the effectiveness of therapeutic procedures used
- Know, decide and implement methods of intervention respecting ethical and deontological principles

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Intervenções clínicas com adolescentes. Questões, problemas, desafios
- Características desenvolvimentistas. A relação terapêutica. Questões éticas.
- Modelo para a definição de uma estratégia de intervenção e processos de tomada de decisão clínica.
Conceptualização de casos clínicos
- Modelos Cognitivo-comportamentais: fundamentos teóricos
- Métodos Cognitivo-comportamentais de Asserção Social e de Auto-Afirmação
- Métodos Cognitivo-comportamentais e Metacognitivos de Resolução de Problemas Sociais:modelos de D’Zurilla e
Goldfried e de Spivack e colegas
- Métodos Cognitivo-comportamentais-emocionais de Adaptação Socio-emocional. O modelo cognitivo de Beck e o
modelo racional-emotivo de Ellis.
-Processos de avaliação e componentes cognitivos, emocionais e comportamentais envolvidos no processo
terapêutico
- Modelos criativos, simbólicos

6.2.1.5. Syllabus:
- Clinical interventions with adolescents. Questions, problems, challenges
- Developmental characteristics. The therapeutic relationship. Ethical issues.
- Model for the definition of an intervention strategy and processes of clinical decision Conceptualisation of
adolescence clinical cases
- Cognitive-behavioral models: theoretical issues
- Cognitive-Behavioral Methods:Social Assertion and Self-Affirmation
- Cognitive and metacognitive methods;Social-ProblemSolving: models of D'Zurilla and Goldfried and Spivack and
colleagues
- Cognitive-behavioral-emotional models of socio-emotional adjustment: Beck's cognitive model and Ellis rational-
emotive model
- Creativeand symbolic models
- Process-evaluation of the cognitive, emotional and behavioral issues involved in the therapeutic process

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
- Os vários modelos cognitivos e integrativos de intervenção clinica que são abordados e suas respectivas técnicas
permitem o desenvolvimento de competências de planeamento e aplicação dessas mesmas estratégias de
intervenção aos problemas específicos da população adolescente
- Os estudos de casos práticos sobre problemas psicológicos dos adolescentes que são feitos ao longo de todas
as aulas permite a aquisição das competências de conceptualização de processo terapêutico, de organização e
articulação da informação, do planeamento da intervenção e da avaliação da eficácia da intervenção. Também
permite a reflexão sobre aspectos éticos e deontológicos

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
- The various models of cognitive and integrative clinical interventions and their techniques are discussed which
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allow the development of planning skills and to implement these strategies of intervention to the specific problems
of the adolescent population
- The study of practical cases about psychological problems of adolescence that are made across all classes
allows the acquisition of skills in conceptualizing the therapeutic process, organization and coordination of
information, planning, intervention and evaluation of the effectiveness of the intervention. It also allows for
reflection on the ethical and deontological

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas com componentes didáticos e experiênciais:
- Exposição da parte teórica dos conteúdos programáticos pelo docente e discentes
- Reflexão e análise das metodologias cognitivas e integrativas mediante o fornecimento prévio aos estudantes de
textos relativos a cada tema do programa
- Treino prático de análise e discussão sobre intervenções clinicas mediante o uso de casos práticos relativos a
problemas de adolescentes.
- Simulação de situações de aplicação das técnicas mediante role-play
Os elementos de avaliação têm três parametros: avaliação contínua mediante a participação em trabalhos de grupo
sobre casos práticos e participação em role-play exemplificativos de técnicas de intervenção; Realização de um
trabalho de grupo sobre uma problemática tipica da adolescência com apresentação na aula; Realização de um
exercício individual de formulação de um plano de intervenção a partir da análise de um caso clinico

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes with didactic and experiential components:
- Exhibition of the theoretical part of the themes by the teacher and students
- Discussion and analysis of cognitive and integrative methodologies by providing students with prior texts for each
theme of the program
- Practical training with analysis and discussion of clinical interventions through the use of case studies related to
problems of adolescents.
- Simulation of clinical situations through the application of role-play
The elements of assessment have three parameters: continuous assessment through participation in group work
about case studies and participation in role-play of exemplary intervention techniques (20%); Making a team work
on typical problem of adolescence with a presentation in class (30%); Achievement of an individual exercise of
formulating an intervention plan based on the analysis of a clinical case

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

- Uma vez que os estudantes têm um acesso prévio a cada aula a um conjunto de textos referentes aos modelos e
métodos de intervenção cognitiva e integrativa têm condições para tomar conhecimento sobre as características e
especificidades de cada modelo e suas respectivas técnicas. Nas aulas com componentes didácticos participam
activamente na sistematização dessa informação e nas aulas práticas com componentes experiênciais o uso de
casos práticos permite-lhes reflectir sobre os processos de tomada de decisão relativos ao uso das técnicas para
os respectivos problemas dos adolescentes, o seu planeamento e a avaliação da sua eficácia. As situações de
role-play permitem aos estudantes a vivência experîencial da aplicação das técnicas já analisadas e trabalhadas
anteriormente nos seus componentes específicos e praticarem a sua adaptação às diferentes fases da
adolescência.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
-- Once students have before each class a prior access to a set of texts referring to the models and methods of
cognitive and integrative intervention they are able to take knowledge about the characteristics and peculiarities of
each model and their specific techniques. In classes with didactic components students actively participate in the
systematization of information. In practical classes with experiential components the use of case studies allows
them to reflect on the processes of decision making regarding the aplication of techniques to the problems of
adolescents, and also the planning and assessment of their effectiveness. The role-play of clinical situations with
adolescents allows students to experience the application of techniques already studied.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Carr, A. (2008). The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology (2nd Ed.). New York: Routledge
- Ellis, A. & Bernard, M. (Eds.) (2006). Rational Emotive Behavioral Approaches to Childhood Disorders. New York:
Springer Publications
- Graham, P. (1998). Cognitive-Behavioral Therapy for Children and Families. Cambridge: Cambridge University
Press
- Kendall, P. (2010). Child and Adolescent Therapy – Cognitive-Behavioral Procedures (2nd. Ed). New York: The
Guilford Press.
- Mennutti, R., Freeman, A. & Christner, R. (Eds.). (2006). Cognitive-Behavioral Interventions in Educational Settings.
New York: Routledge.
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Mapa IX - Modelos e Métodos de Intervenção com Adultos, PCS-NPsicot. Cog.-Comport. e Integrativa 4,2ºS

6.2.1.1. Unidade curricular:
Modelos e Métodos de Intervenção com Adultos, PCS-NPsicot. Cog.-Comport. e Integrativa 4,2ºS

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António José dos Santos Branco Vasco 4h/semana; 4h/week

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):
. Desenvolver os conhecimentos substantivos relevantes para capacitar uma atitude de reflexão crítica adequada à
realidade clínica numa perspectiva de entendimento e intervenção integrativos.
. Exercer competências de entendimento da conceptualização e intervenção na prática clínica integrativa.
. Desenvolver competências técnicas de intervenção clínica.
. Adquirir, desenvolver e reflectir sobre conhecimentos que melhor permitam aos estudantes apetrecharem-se de
instrumentos de análise crítica e de intervenção, a nível da realidade psicoterapêutica numa perspectiva integrativa.
. Adquirir conhecimentos substantivos relevantes para capacitar uma atitude de reflexão crítica relativa ao
fenómeno psicoterapêutico.
. Desenvolver competências de trabalho colaborativo em grupo.
. Desenvolver competências de comunicação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
. Developing substantive knowledge relevant to establish an attitude of critical reflection regarding clinical reality
(conceptualization and intervention) from within an integrative perspective.
. To learn conceptualization and intervention integrative skills.
. To develop teamwork skills.
. To develop therapeutic communication skills.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Apresentação e Introdução
2 - Contextualização da Integração em Psicoterapia; Exercícios de Comunicação Terapêutica
3 - Mente, Self e Emoção; Exercícios de Comunicação Terapêutica
4 - A Importância do Conceito de Vinculação; Exercícios de Comunicação Terapêutica
5 - Neuropsicoterapia e o Conceito de Esquema; Exercícios de Comunicação Terapêutica
6 - Princípios Gerais de Mudança e Aliança Terapêutica I; Exercícios de Comunicação Terapêutica
7 - Aliança Terapêutica II; Exercícios de Comunicação Terapêutica
8 - Ambivalência em Psicoterapia I; Exercícios de Comunicação Terapêutica
9 - Ambivalência em Psicoterapia II; Exercícios de Comunicação Terapêutica
10 - Conceptualização de Caso; Exercícios de Comunicação Terapêutica
11 - Intervenção Cognitivo-Comportamental; Exercícios de Comunicação Terapêutica
12 - Intervenção Experiencial; Exercícios de Comunicação Terapêutica

13 - O Modelo de Complementaridade Paradigmática; Exercícios de Comunicação Terapêutica

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Introduction

2 - Contextualising psychotherapy integration; Therapeutic communication exercices

3 - Mind, Self and Emotion; Therapeutic communication exercices

4 - The importance of attachement; Therapeutic communication exercices

5 - Neuropsychotherapy and the concept of schema; Therapeutic communication exercices

6 - Princíples of therapeutic change and the therapeutic alliance I; Therapeutic communication exercices

7 - Therapeutic alliance II; Therapeutic communication exercices

ACEF/1112/17957 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=947b...

198 de 393 27-04-2012 14:03



8 - Ambivalence in psychotherapy I; Therapeutic communication exercices

9 - Ambivalence in psychotherapy II; Therapeutic communication exercices

10 - Case conceptualization; Therapeutic communication exercices

11 - Cognitive-Behavioral intervention; Therapeutic communication exercices

12 - Experiential intervention; Therapeutic communication exercices

13 - Paradigmatic complementarity model; Therapeutic communication exercices

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos pretendem contemplar os objectivos da unidade curricular ao versarem as temáticas
que se consideram mais relevantes não só para o entendimento crítico e reflexivo relativo à compreensão e
intervenção terapêutica de base integrativa como também para aumentar a s competências de comunicaçao
terapêutica, ao recorrerem a textos que se direccionam para:

1. O desenvolvimento de conhecimentos substantivos relevantes para capacitar uma atitude de reflexão crítica
adequada à realidade clínica numa perspectiva de entendimento e intervenção integrativos;
2. O exercício de competências de entendimento da conceptualização e intervenção na prática clínica integratival, e
na sua componente mias prática ao promoverem a;
3. Aprendizagem de competências técnicas de comunicação e de intervenção clínicas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Course contents address course objectives in contemplating themes that are deemed essential not only to a critical
and reflexive understanding regarding integrative clinical comprehension and practice, but also in increasing
therapeutic communication skills, when making use of texts aimed at:

1. Developing substantive knowledge relevant to establish an attitude of critical reflection regarding clinical reality
(conceptualization and intervention) from within an integrative perspective;
2. The pratice of understanding and intervention integrative clinical skills and, at a more practical level, promoting;
3. Learning of technical skills on therapeutic communication.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aprendizagem colaborativa mediante exposição dialogada por parte do docente e discentes e em função da
apresentação de trabalhos teórico-práticos por parte de grupos de estudantes; demonstração e prática de
exercícios de comunicação terapêutica.

A avaliação consiste em:

1. Elaboração, apresentação e discussão de um trabalho tematico, feito em grupo, em sala de aula.
2. Resposta individual a três questões (entre cinco) para desenvolver em casa.
3. Participação nas actividades grupais em sala de aula.

A avaliação final resulta de um valor de 40% atribuído a cada um dos dois primeiros elementos de avaliação e 20%
ao último.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Collaborative learning by means of dialogued presentations by teacher and students and also by means of
presentation of posters by groups of students; demonstration and practice exercices of therapeutic
communication.

Students evaluation:

1. Design, presentation and discussion of a poster (class teamwork) .
2. Answering three individual questions (individual homework).
3. Class participation.

Final evaluation; 40% for each of the first two items, 20% the last one.

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

Uma vez mais, as diversas metodologias de ensino (aprendizagem colaborativa mediante exposição dialogada por
parte do docente e discentes e em função da apresentação de trabalhos teórico-práticos por parte de grupos de
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estudantes; demonstração e prática de exercícios de comunicação terapêutica) parecem ser as que mais se
adequam, do ponto de vista teórico - para adquirir conhecimentos substantivos relevantes para capacitar uma
atitude de reflexão crítica relativa ao fenómeno psicoterapêutico; para capacitar uma atitude de reflexão crítica
adequada à realidade clínica numa perspectiva de entendimento e intervenção integrativos; para desenvolver
competências de entendimento da conceptualização e intervenção na prática clínica integrativa; para desenvolver
instrumentos de análise crítica e de intervenção, a nível da realidade psicoterapêutica numa perspectiva integrativa
e, do ponto de vista pratico; para o desenvolvimento de competências de trabalho colaborativo em grupo e para o
desenvolvimento de competências de comunicação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Once again, different teaching modalities (collaborative learning by means of dialogued presentations by teacher
and students and also by means of presentation of posters by groups of students; demonstration and practice
exercices of therapeutic communication) are deemed most important, from a theoretical point-of-view, to develop
substantive knowledge relevant to establish an attitude of critical reflection regarding clinical reality
(conceptualization and intervention) from within an integrative perspective; to the pratice of understanding and
intervention integrative clinical skills and, at a more practical level, to promote learning of technical skills regarding
therapeutic communication.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Norcross, J. C. (2005). A primer on psychotherapy integration. In J. C. Norcross & M. R. Golfried (Eds.), Handbook
of psychotherapy integration. Oxford University Press: New York.
- Goldfried, M. R., Pachankis, J. E., & Bell, A. C. (2005). A history of psychotherapy integration. In J. C. Norcross &
M. R. Goldfried (Eds.), Handbook of psychotherapy integration. Oxford University Press: New York.
- Siegel, D. J. (2001). Toward an interpersonal neurobiology of the developing mind: Attachement relationships,
“mindsight,” and neural integration. Infant Mental Health Journal: 22, 67-94.
- Epstein, S. (1993). Emotion and self-theory. In M. Lewis, & J. M. Haviland (Eds.), Handbook of emotions. Guilford:
New York.
- Dozier, M., Stovall, & Albus, K. E. (1999). Attachment and psychopathology in Adulhood. In J. Cassidy, & P. R.
Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications. Guilford: New York.

Mapa IX - Metodologias Clínicas Comportamentais e Cognitivas,PCS-Núcleo Psicologia da Saúde e da Doença, 4 1ºS

6.2.1.1. Unidade curricular:
Metodologias Clínicas Comportamentais e Cognitivas,PCS-Núcleo Psicologia da Saúde e da Doença, 4 1ºS

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luis Manuel Cardoso Joyce Moniz:4h/semana; 4h/week

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):
Objectivos
1.Conhecer os princípios epistemológicos e psicopatológicos dos principais modelos de psicoterapias
comportamentais e cognitivas.
2. Conhecer e aplicar os princípios ao diagnóstico e objectivação da intervenção clínica.
3.Conhecer e analisar as principais metodologias comportamentais e cognitivas de intervenção.
4.Aplicar as metodologias comportamentais e cognitivas casos clínicos e/ou situações problemáticas.

Competências a desenvolver
1. Saber aplicar os princípios ao diagnóstico e objectivação da intervenção clínica.
2. Analisar e comparar as principais metodologias de intervenção.
3. Ser capaz de aplicar e adaptar as metodologias a casos clínicos e/ou situações problemáticas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives:
1.To know the epistemological principles and major psychopathological models of behavioral and cognitive
psychotherapies.
2. To know and apply the principles of diagnosis and clinical intervention.
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3. To know and analyze the main behavioral and cognitive methodologies of intervention.
4. To apply behavioral and cognitive methodologies to clinical cases and / or problematic situations.

Competencies:
1. To apply the behavioral and cognitive principles to the diagnosis and clinical intervention.
2. To be able analyze and compare the main methods of intervention.
3. To be able to apply and adapt the methodologies to clinical cases and / or problematic situations.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução aos princípios de condicionamento e à clínica comportamental
Metodologias respondentes
Metodologias operante
Metodologias de condicionamento coberto
Metodologias vicariantes
Introdução às metodologias de relaxamento
Introdução à clínica cognitiva
Metodologias de auto-instrução, de aquisição de aptidões de confronto, e de resolução de problemas
Metodologias de reestruturação cognitiva
Metodologias empíricas de reestruturação
Metodologias racionais de reestruturação cognitiva
Comunicação assertiva

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to the principles of conditioning and to the behavioral clinical practice
Respondent methodologies
Operant methodologies
Covered conditioning methodologies
Vicariant methodologies
Introduction to the methodologies of relaxation training
Introduction to the cognitive clinical practice
Methods of self-instruction, acquisition of coping skills and problem solving
Methodologies of cognitive restructuring
Empirical methodologies of restructuring
Rational methodologies of cognitive restructuring
Assertive communication Training

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O domínio das metodologias comportamentais e cognitivas é fundamental para a área da Psicologia da Saúde e da
Doença, atendendo a que todos os estudos de validação empírica de intervenções nesta área, assim como a prática
mais generalizada internacionalmente, integra essas metodologias básicas.
Na 1ª parte, os conteúdos programáticos incluem uma revisão dos modelos respondentes, operantes e de
aprendizagem social já trabalhados em u.c. do 1º ciclo e o aprofundamento das metodologias clínicas derivadas
desses modelos. Numa 2ª parte são apresentados os modelos de conceptualização cognitivistas com enfase para
o modelo de A. Beck e as principais metodologias clinicas deste modelo.
São ainda incluidos conteúdos que implicam a aprendizagem e o treino de duas metodologias fundamentais para a
clínica comportamental-cognitiva e para a psicologia da Saúde e da Doença: diversas modalidades do treino de
relaxamento e os principios básicos orientadores dos treinos assertivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The field of behavioral and cognitive methods is fundamental to Health and Illness Psychology, given that most
studies of empirical validation of interventions in this area, as well as the more general international mainstream
practice, adopt these methodologies.
In the 1st part of the course, the contents include a review of respondent, operant and social learning models that
have previously been introduced during the 1st cycle, and the detailed analysis of the clinical methodologies
derived from these models. In the 2nd part, the main models of cognitive conceptualization are presented and
applied, with emphasis in the model of A. Beck and in the main methods of this clinical intervention.
Also included are the contents that involve learning and training in two fundamental methodologies for the clinical
and cognitive-behavioral health and illness psychology - different forms of relaxation training and the basic guiding
principles of assertive training.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Todas as aulas são teórico-práticas.
O trabalho decorre a partir das leituras semanais realizadas pelo estudante. Nas aulas o componente expositivo
ocupa uma 1ª parte, mais extenso nas primeiras aulas, e um componente de exercícios práticos de aplicação das
metodologias e dos conceitos trabalhados nessas leituras, através de exercícios breves e com correcção imediata
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(quizzes) e exercícios de aplicação clínica mais aprofundados e com feedback individual na aula seguinte. Os
treinos de relaxamento e de comunicação assertiva são preparados pelos alunos e dramatizados em aula. A
avaliação é contínua, e inclui um somatório ponderado de todos os exercícios realizados em aula e da preparação
dos guiões de relaxamento e treino assertivo. As dramatizações são obrigatórias, mas não são classificadas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
All classes are theoretical-practical.
The learning and work in class is based on the weekly readings completed by the student. During the class, the
exposition of theoretical contents occupies the 1st part, which is more extensive in the first classes. The 2nd part of
the class is occupied with practical exercises to apply the concepts and methodologies learned through readings,
with brief exercises with immediate correction (quizzes) and clinical application exercises with more detailed and
individual feedback on the next class. The relaxation training guidelines and the assertive communication scripts
are prepared by students and rehearsed in class. Assessment is continuous and includes a weighted sum of all the
exercises done in class and the preparation of guidelines for relaxation and assertive training. The
rehearsals/dramatization of these scripts in class are mandatory, but are not graded.

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

Pretende-se que os estudantes sejam autónomos num processo de aprendizagem que é articulado entre as leituras
programadas para conhecimento da literatura, e a sua aplicação, ao longo de todo o semestre, seja em exercícios
rápidos com correcção imediata que lhes permite ter feedback sobre os resultados da sua aprendizagem, seja em
exercícios mais estruturados que permitem a aplicação dos conhecimentos a casos clínicos exemplo.Atendendo a
que se trata de uma unidade curricular de caracter clínico, a aprendizagem é progressivamente mais aplicada e
implica que os alunos consigam passar dos conhecimentos teóricos para a sua aplicação clínica.
Os ensaios dos treinos de relaxamento e asserção visam a aquisição de competencias clínicas e permitem que o
aluno prepare guiões clínicos orientadores, e os aplique ou dramatize, através da apresentação ao grupo de
colegas e a descentração para o papel de "cliente" alvo desses treinos, ou de terapeuta.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
It is intended that students are autonomous in the learning process that is articulated between the readings
scheduled for acquiring basic knowledge of the literature, and its application throughout the semester, either in
quizzes with immediate correction that allows them to get feedback about the results of their learning, and in more
structured exercises that allow the application of knowledge to clinical case -studies. As this is a course with a
strong clinical component, learning is increasingly applied and requires that students are able to shift from the
theoretical knowledge to the clinical application of these knowledge.
The rehearsals of different methodologies of relaxation and assertive training aim the acquisition of clinical skills
and allow students to prepare clinical guidelines, and apply or dramatize this methodologies, by submitting these
guidelines to the peer group and as such adopting the role of the "client" of these trainings as well as the role of
the therapist .

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Beck ,A. et al. (1979). Cognitive Therapy of Depression. N.Y.: J. Wiley.
Beck, A. & Emery, G. (1985). Anxiety Disorders and Phobias. N.Y.: Basic Books.
Beck, A. (1976). Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. N.Y.: International Universities Press
Beck, A. (1985). Cognitive therapy, behavior therapy, psychoanalysis and pharmacotherapy: A cognitive continuun.
In Mahoney M e Freeman A.(Eds)Cognition and Psychotherapy. N.Y.: Plenum.
Beck, A. & Freeman, A. (1990). Cognitive Therapy of Personality Disorders. N.Y.: Guilford.
Gonçalves, O. (1993) Terapias Cognitivas: Teorias e práticas. Porto: Afrontamento.
Joyce-Moniz, L. (2002). A Modificação do Comportamento: Teoria e prática da psicoterapia e psicopedagogia
comportamentais (4ª ed.). Lisboa: Horizonte.
Mahoney, M. (1995) The cognitive and constructive psychotherapies: Contexts and challenges. In M.Mahoney
Cognitive and Constructive Psychotherapy:Theory, research and practice.N.Y. Springer.

Mapa IX - Temas e Metodologias de Intervenção em Psicologia da Saúde,PCS-NPsicologia Saúde e da Doença 4,2ºS

6.2.1.1. Unidade curricular:
Temas e Metodologias de Intervenção em Psicologia da Saúde,PCS-NPsicologia Saúde e da Doença 4,2ºS

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Fradique 4h/semana; 4h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
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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):
OBJECTIVOS
Conhecimentos da organização dos serviços prestadores de cuidados de saúde.
Conhecimento do estatuto e das funções do psicólogo nas instituições prestadoras de cuidados de saúde.
Identificação das principais metodologias de avaliação e intervenção na promoção da saúde,na prevenção da
doença e
na adpatação à doença e aos tratamentos
COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER
Saber comunicar em Contextos de Saúde.
Saber avaliar em Contexto de Saúde. Saber desenvolver Processos de Facilitação da Hospitalização.
Saber desenvolver Processos de Promoção da Adesão.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
OBJECTIVES
knowledge of the organization of health care services. knowledge of the status and roles of psychologists in health
care services.
Identification of the main methods of psychological and clinical assessment and intervention in health promotion
and disease prevention, and in the adptation to ilness and treatment

COMPETENCES
To be able to communicate in Contexts of Health
To be able to assess in Health Context.
To be able to develop processes on Facilitation of Hospitalization.
To be able to develop processes on Promotion of Adherence

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A psicologia nas instituições de saúde.
Estratégias e metodologias de avaliação e intervenção psicológica em contexto institucional.
Integração do psicólogo nos serviços prestadores de cuidados de saúde.
Comunicação no contexto dos serviços prestadores de cuidados de saúde.
Considerações éticas relativas à prática da psicologia da saúde nos serviços prestadores de cuidados de saúde.

6.2.1.5. Syllabus:
Psychology in health care services
Psychological assessment and intervention issues, strategies and tools in health care services
Integration of the health psychologist within health care services
Communication in the context of health care services
Ethical considerations related to the practice of health psychology in t health services

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A prática clínica do Psicólogo da Saúde ocorre em muitos e variados contextos profissionais. De igual forma,
incide sobre muitas e variadas problemáticas. Muitas dessas problemáticas são abordadas, numa perspectiva mais
teórica, noutras Unidades Curriculares. Outras não o são de todo.
Os conteúdos programáticos desta u.c. incluem um enquadramento teórico, essencialmente dentro do domínio das
metodologias comportamentais e cognitivas, de várias dessas problemáticas, e a sua transposição para uma
postura de prática clínica aplicada.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The Health Psychologist clinical practice occurs in many different professional contexts. Similarly, it focuses on
many and varied problems. Many of these issues are addressed in a more theoretical perspective, in other
curricular units. Others are not at all.
The syllabus of this u.c. include a theoretical framework, essentially within the domain of behavioral and cognitive
methods, of several of these issues, and its translation into a posture of applied clinical practice

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Todas as aulas são teórico-práticas.
O trabalho decorre a partir das leituras semanais previamente sugeridas aos estudantes pelo docente.
Nas aulas, a proporção dos componentes expositivo e prático é variável, em função das temáticas abordadas. O
componente expositivo é essencialmente implementado pelo docente ou, pontualmente, por especialistas
convidados. O componente prático é composto tanto por exercícios individuais e grupais, apoiados em estudos de
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caso, realizados e discutidos durante o período da aula, como pela discussão dos trabalhos individuais realizados
em casa.
A avaliação é contínua e inclui um somatório ponderado de todos os exercícios realizados em aula e dos trabalhos
solicitados para casa, e de um trabalho final a ser entregue no final do semestre.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
All classes are theoretical and practical.
The work performed stems from the weekly readings previously suggested to students by the teacher.
In class, the proportion of expository and practical components is variable, depending on the subjects addressed.
The exhibition component is essentially implemented by the teacher or, occasionally, by invited experts.
The practical component is composed by both individual and group exercises, supported by case studies carried
out and discussed during the class period, as well as the discussion of individual work performed at home.
Assessment is continuous and includes a weighted sum of all the exercises done in class and the work weekly
required for home, and a final essay to be delivered at the end of the semester.

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

Esta unidade curricular tem um caracter clínico, pretendendo-se que os estudantes experienciem diferentes e
diversas situações com as quais virão a ser confrontados na sua vida profissional. A procura de soluções e de
procedimentos de intervenção é realizada, de forma apoiada, pelos alunos, procurando-se espelhar, em contexto
de aula, diferentes problemáticas e contextos profissionais. Através das leituras programadas e dos diferentes
exercícios e debates promovidos, pretende-se que os estudantes sejam progressivamente mais autónomos no seu
processo de aprendizagem, transpondo os conhecimentos teóricos adquiridos para a prática clínica.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course has a clinical nature, intending students to experience many different situations that they will be faced
with in their professional life.
The research and development of solutions and interventional procedures are performed, although supported by
the teacher, by students, trying to mirror in the context of class different problems and professional contexts.
Through readings scheduled and different exercises and discussions promoted, it is intended that students
become progressively more autonomous in their learning process, bridging the theoretical knowledge to clinical
practice.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bennett, P. (2000) Introdução Clínica à Psicologia da Saúde. Lisboa : Climepsi

Bowling, A. (1997). Research Methods in Health: Investigating Health and Health Services. Philadelphia: Open
University Press

Pitts, M. (1996). The Psychology of Preventive Health. London: Routledge

Rozensk, R.H., Sweet, J.J. & Tovian, S.M. (1997) Psychological Assessment in Medical Settings. New York: Plenum
Press

Throughout the semester specialized texts are provided.

Mapa IX - Psicologia Pediátrica, PCS Núcleo Psicologia da Saúde e da Doença, 4º Ano, 2º S

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia Pediátrica, PCS Núcleo Psicologia da Saúde e da Doença, 4º Ano, 2º S

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Margarida Custódio dos Santos: 3h/semana;3h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Luísa Barros: 0.5 h/semana;
Ana Isabel Pereira: 0.5 h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Luísa Barros: 0.5 h/week
Ana Isabel Pereira: 0.5 h/week
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos
1. Conhecer as principais áreas de intervenção, objetivos e metodologias, dirigidos às diferentes fases da infância
e adolescência, na gestão dos problemas de saúde comuns e na adaptação à doença e reabilitação.
2. Conhecer, relacionar e discriminar os principais paradigmas de intervenção na área da psicologia pediátrica.
3. Aplicar a perspectiva desenvolvimentista à formulação de objetivos e à seleção de metodologias de intervenção
em psicologia pediátrica.
4. Conhecer e delinear metodologias de identificação precoce e de intervenção em situações de perturbação clínica
mais comuns na infância e na adolescência.
5. Conhecer, selecionar e delinear metodologias de avaliação e intervenção em psicologia pediátrica dirigidas aos
diferentes problemas de adaptação, vivência da doença e dos tratamentos e reabilitação, em situações de doença.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
objectives:
1. To know the main areas of intervention, objectives and methodologies, targeted at different stages of childhood
and adolescence, in the management of common health problems and adaptation to illness and rehabilitation.
2. To know, relate and discriminate the main paradigms of intervention in the field of pediatric psychology.
3. To apply the developmental perspective to the formulation of objectives and the selection of intervention
methods in pediatric psychology.
4. To identify and select methods of early identification and intervention in cases of some of the most common
disorders in childhood and adolescence.
5. To know, select and apply methodologies for assessment and intervention addressed to different problems of
adaptation and experience of illness, treatment and rehabilitation in cases of illness.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Introdução à Psicologia Clínica Pediátrica
1.1Objetivos e áreas de intervenção Funções do psicólogo de pediatria;Disciplinas de fundamentação
1.2Significações em psicologia pediátrica: significações da criança e adolescente; significações dos adultos
2.Consulta em Psicologia Clínica Pediátrica
2.1Intervenções dirigidas a crianças e adolescentes: Estruturação, objetivos, fases e metodologia;
2.2Intervenções dirigidas a pais: Estruturação, objetivos, fases e metodologia;
3.Metodologias Comportamentais Cognitivas e Construtivistas aplicadas a problemas de Clínica Pediátrica
3.1 Problemas de alimentação
3.2 Problemas de sono
3.3 Problemas de eliminação
3.4 Problemas de comportamento e hiperatividade
3.5 Perturbações de ansiedade na criança e adolescente
3.6. Perturbações de humor na criança e adolescente
4. Doença Crónica em Pediatria
4.1 Vivência da doença crónica:aceitação do diagnóstico; adesão ao tratamento; reabilitação
4.2 Hospitalização e procedimentos invasivos

6.2.1.5. Syllabus:
1 Introduction to Pediatric Psychology
1.1Objectives and areas of intervention; Functions of the pediatric psychologist; Theoretical foundations.
1.2Meanings in pediatric psychology: construction of meanings in children and adolescents; construction of
meanings in adults
2.Consultation in Pediatric Psychology
2.1Interventions for children and adolescents: Structure, goals, phases and methodologies;
2.2Interventions directed at parents: Structure, goals, phases and methodologies;
3.Behavioral and Cognitive Constructivist Methodologies applied to the main problems of Pediatric Psychology
Clinics
3.1Feeding problems;
3.2Seep problems;
3.3Elimination problems;
3.4 Behavior problems and hyperactivity;
3.5 Anxiety Disorders in children and adolescents.
3.6. Mood Disorders in children and adolescents
IV - Pediatric Chronic Illness
4.1 Experience of chronic disease: acceptance of the diagnosis, treatment adherence, and rehabilitation
4.2 Hospitalization; Invasive procedures.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A organização dos conteúdos começa por apresentar a relação entre a psicologia pediátrica, enquanto área de
investigação e de intervenção, com as disciplinas que a fundamentam - psicologia da saúde, psicologia clínica
cognitivo-comportamental, psicologia do desenvolvimento e psicopatologia do desenvolvimento, e a relação de
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complementaridade com outras áreas de intervenção. Em seguida as aulas são organizadas em 4 blocos. Num
primeiro bloco sistematizam-se os conhecimentos sobre significações relevantes para esta área- saúde, doença,
desenvolvimento e parentalidade, define-se o enquadramento de aplicação em termos da estrutura de intervenção
dirigida à criança e adolescente e aos pais, e em seguida focam-se alguns dos problemas mais estudados, no
âmbito da adaptação global, da saúde mental e dos sintomas e doenças somáticas, enquandrando os
determinantes e correlatos, a avaliação e as metodologias de intervenção mais validadas para cada uma destas
área problemáticas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The organization of contents starts by presenting the relationship between pediatric psychology , as a field of
research and intervention, with the disciplines of its theoretical foundation - health psychology, cognitive-
behavioral clinical psychology , developmental psychology and developmental psychopathology; and the
discussion of the complementary relationships with other areas of intervention. Afterwards, classes are organized
into four blocks. A first block systematizes the knowledge about subjective meanings about health, disease,
development and parenting; defines the framework for the application in terms of the structure of intervention
directed at children and adolescents and their parents, and then focus some of the most studied issues in the
context of global adaptation, mental health and somatic symptoms and diseases, framing the
determinants,assessment and the most validated intervention methodologies for each of these problem areas.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Todas as aulas são teórico-práticas e integram:
1. Componente expositiva de síntese e organização da informação mais relevante que visa enquadrar os textos
lidos em paradigmas e modelos concetuais mais abrangentes e oferecer exemplos de aplicação concreta nos
diferentes contextos;
2. Leitura e análise crítica de textos fundamentais;
2. Exercícios realizados em sala de aula que visam conduzir o estudante a sistematizar as leituras realizadas em
casa através de exercício práticos de análise e discussão de artigos e de casos.

A avaliação é contínua e inclui:
- Participação ativa nas aulas, e respectiva preparação: 10%;
- Leituras e resposta a exercícios escritos de reflexão e aplicação individuais. Serão selecionadas as 8 melhores
participações: 60%;
- Análise critica de um artigo sobre um estudo empírico publicado em revista da especialidade (apresentação
escrita e individual): 30%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
All classes are theoretical-practical and integrate:
1. A presentation component exhibition with a synthesis and organization of the most relevant information aimed at
framing the texts previously read, into more comprehensive paradigms and conceptual models, and to provide
examples of practical application in different contexts;
2. Reading and critical analysis of fundamental texts;
2. Exercises conducted in the classroom and designed to lead the student to systematize the previous readings,
through practical analysis and discussion of articles and case studies.

The Assessment is continuous and includes:
- Active participation in class, and their preparation: 10%
- Readings and individual written exercises for reflection and application. The 8 best exercises are selected: 60%.
- Critical analysis of an empirical study published in a reference journal (written individual presentation): 30%

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

Pretende-se que os estudantes sejam autónomos num processo de aprendizagem que é articulado entre as leituras
programadas para conhecimento da literatura fundamental, e a sua aplicação clínica, ao longo de todo o semestre.
As metodologias utilizadas, especificamente a discussão e análise semanal de textos científicos e de casos de
aplicação, visam oferecer ao estudante meios que permitam conhecer a literatura fundamental e organizar a
reflexão e discussão crítica dos mesmos. As situações exemplo apresentadas e os casos clínicos visam o
desenvolvimento de aptidões de análise de situações práticas relativamente à identificação e avaliação precoce de
problemas clínicos no âmbito da psicologia pediátrica ; e o desenvolvimento de competências de seleção e
aplicação de metodologias de intervenção nos problemas identificados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
During this course it is intended that students become progressively more autonomous in the learning process,
which is articulated between the readings programmed to acquire knowledge of the fundamental literature, and the
clinical application, during the semester. The methodologies used, specifically the weekly discussion and analysis
of scientific texts and case studies, designed to provide the student with the means to know the fundamental
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literature and organize their reflection and critical discussion of these. The presented clinical situations and clinical
cases are aimed at developing the skills of analysis of practical situations regarding the identification and early
assessment of clinical problems in the context of pediatric psychology, and the skills for selecting and applying
intervention methodologies in the problems identified.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Barros,L. (2003). Psicologia Pediátrica: perspectiva desenvolvimentista. Lisboa: Climepsi.
Edwars M & Davis H (1997). Counseling children with chronic medical conditions. Wiley-Blakwell
Drotar,D. (2006).Psychological Interventions in Childhood Chronic Illness. Michigan:A.P.A.
Mash, E. J. & Barkley, R. A. (Eds.) (2003). Child Psychopathology (2nd edition). New York: The Guilford Press.
Rutter, M. & Taylor, E. (Eds.) (2003). Child and adolescent psychiatry (4th edition). Oxford: Blackwell Publishing.
Rapoff,M. (1999) Adherence to pediatric medical regimens.N.Y.: Kluwer Academic.
Roberts M., (2009). Handbook of Pediatric Psychology (4thr) edition. The Guilford Press NY
Santos MC (2009). Vivência subjetiva da doença crónica – estudo com mães de crianças com fibrose quística e
diabetes. Lisboa: Colibri.
Spirito, A., Kazak, A., (2006). Effective and Emerging treatments in Pediatric Psychology. Michigan:Oxford
University Press.

Mapa IX - Escolas e Modelos de Intervenção Sistémica, PCS-Núcleo de Psicologia Clínica Sistémica,4º Ano, 1ºSem

6.2.1.1. Unidade curricular:
Escolas e Modelos de Intervenção Sistémica, PCS-Núcleo de Psicologia Clínica Sistémica,4º Ano, 1ºSem

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Maria de Santa Bárbara Teixeira Nunes Narciso Davide:3,6h/semana; 3,6h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Teresa Meireles da Silveira Rodrigues Ribeiro: 3,6h/semana

Rita Mafalda Francisco: 0,8h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Teresa Meireles da Silveira Rodrigues Ribeiro: 3,6h/week

Rita Mafalda Francisco: 0,8h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Reflectir criticamente sobre a evolução da Terapia Familiar e sobre as consequentes implicações clínicas.
Conhecer, analisar e diferenciar algumas das Escolas e Modelos de Terapia Familiar Sistémica.
Saber aplicar diferentes metodologias de intervenção em sistemas familiares.
Conhecer, analisar, diferenciar, e saber aplicar diferentes metodologias de intervenção em contextos comunitários

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Reflect critically on the evolution of family therapy and on clinical implications.
Understand, analyze and differentiate some of Systemic Family Therapy Models and Schools
Learn to apply different methods of intervention in family systems.
Understand, analyze, differentiate, and learn to apply different methods of intervention in community settings

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I – Avaliação sistémica: indivíduos, casais, famílias e comunidades
II - A evolução da Terapia Familiar Sistémica – da 1ª à 2ª cibernética
III – Escolas e Modelos de Intervenção Sistémica
1. A Escola do Mental Research Institut (MRI)
2. A Escola Estrutural
3. A Escola Estratégica
4. A Escola de Milão e de Pós-Milão
5. A Escola Experiencial-Simbólica
6. Terapias Narrativas
7. Terapias Orientadas para a Solução
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6.2.1.5. Syllabus:
I - Systemic Assessment: individuals, couples, families and communities
II - Developments in Systemic Family Therapy - from 1st to 2nd cybernetic
III - Schools and Models of Systemic Intervention
1. The School of the Mental Research Institute (MRI)
2. The Structural School
3. The Strategic School
4. The Milan School and the Pos-Milan School
5. The Experiential-Symbolic School
6. Narrative therapies
7. Solution-Focused Therapy

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa inclui conhecimentos aprofundados sobre avaliação sistémica e sobre o processo terapêutico em
função de diferentes escolas e modelos de intervenção sistémica em contextos familiares e comunitários.
Assim, e em coerência com os descritores de Dublin para o 2º ciclo, pretende-se que os alunos demonstrem
capacidade para integrar e aplicar conhecimentos, considerando diferentes escolas e modelos de intervenção
sistémica e diferentes contextos de intervenção, desenvolvam competências específicas de resolução de
problemas e de intervenção, e reflictam sobre implicações e responsabilidades éticas do psicólogo,
particularmente em contexto de intervenção clínica.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program of this discipline includes in-depth knowledge about systemic assessment and therapeutic process
considering different schhols and models of systemic intervention with individuals, couples, families and
communities.
Accordingly, and consistent with the Dublin descriptors for the 2nd cycle, It is intended that students will
demonstrate the ability to integrate and apply knowledge in a systemic intervention framework, considering
different schools and models and different contexts, develop specific skills in problem solving and in systemic
assessment and intervention and reflect on the implications and ethical responsibilities of psychologists,
particularly in the context of clinical intervention.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Simulações, estudo de casos, debates, exercícios em grupo, exposição teórica.
Apresentação oral de um estudo de caso com relatório escrito (ponderação de 50%)
Exame final oral (ponderação de 50%)

A aprovação implica uma nota igual ou superior a 9,5 em cada um dos elementos.
Aos alunos considerados em situação de excepção comprovada, não se colocam exigências quanto à assiduidade,
estando apenas obrigados a cumprir um exame final escrito (ponderação de 100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Case studies, discussions, group exercises, role-play, theoretical exposure.

General Evaluation Rules:
Group Exercise - Case Study: Oral presentation and written report (50%)
Individual Final Oral Evaluation (50%)
Attendance in class is controlled

Alternative Evaluation Rules (option for students covered by the Special Regime):
Individual Final Written Examination - case study (without consulting learning documents)
Attendance in class is not controlled

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

De acordo com as directrizes do Processo de Bolonha, consideramos essencial um modelo de organização
pedagógica centrado sobretudo no estudante e baseado na aquisição de competências, o que implica, em
coerência, metodologias de ensino/aprendizagem e avaliação diversificadas que estimulem e reforcem, nos
estudantes, uma atitude pró-activa e autónoma no processo de aprendizagem, sendo o papel dos docentes,
sobretudo de orientador e catalisador das aprendizagens.
Neste sentido, o processo de ensino/aprendizagem e de avaliação basear-se-á, sobretudo, nas seguintes
metodologias:
1) Trabalho em pequenos grupos (exercícios de reflexão e debate, construção e/ou análise de casos clínicos e de
planos de intervenção, realização de relatórios escritos de estudo de casos).
2) Debates e discussões em grupo-turma que estimulam a participação, a reflexão crítica, a partilha de
conhecimentos, opiniões e sugestões, e reflectem a consideração pelo pensamento dos estudantes.
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3) O questionamento reflexivo que estimula a participação dos estudantes, e fomenta a reflexão crítica.
4) O role-play que permite desenvolver o pensamento crítico, a criatividade, a resolução de problemas, promove a
participação e motivação, e o treino de competências específicas de intervenção preventiva.
5) A exposição teórica permite a elaboração de sínteses teóricas, integrando os contributos e reflexões dos alunos.
6) O trabalho autónomo, fora da sala de aula, acompanhado por momentos regulares de tutoria, será fortemente
incentivado, através da realização de trabalho individual.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In accordance with the guidelines of the Bologna process, we consider essential a pedagogical organization model
that focus mainly on the student, and based on the acquisition of skills, which implies, consistent, learning and
teaching methodologies that stimulate and strengthen diverse assessment, in the students, a proactive and
autonomous attitude in the learning process, being the role of teachers, especially of advisor and catalyst of
learning.
In this sense, the process of teaching learning and evaluation will be based on the following methodologies:

1) Work in small groups (exercises for reflection, debate/discussion, case studies written reports, clinical cases and
session plans construction or analysis, written reports of case studies).
2) Debates and group discussions which stimulate participation, critical reflection, sharing knowledge, opinions
and suggestions, and reflect the consideration by the students' thought.
3) Reflective questioning that encourages the participation of students, and encourages critical reflection.
4) The role-play that lets you develop critical thinking, creativity, problem-solving, promotes participation and
motivation, and the specific skills training intervention.
5) Theoretical exposure allows the elaboration of theoretical synthesis, integrating the contributions and reflections
of the students.
6) Autonomous work, outside the classroom, accompanied by regular moments will be strongly encouraged,
mentoring, through individual work.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Carr, A. (2006). Family Therapy – Concepts, Process and Practice. San-Francisco: John Wiley and Sons.
Cierpka, M., Thomas, V., & Sprenkle, D. (Eds.) (2005). Family Assessment. Cambridge: Hogrefe & Huber Publishers.
Fisch, R., Weakland, J., & Segal, L. (1982). The tactics of Change – Doing Therapy Briefly. San Francisco:
Jossey-Bass.
Haley, J. (1979). Nouvelles Stratégies en Thérapie Familiale – le problem-solving en psychothérapie familiale. Paris :
Jean-Pierre Delarge.
Madanes, C. (1990). Sex, Love and Violence – strategies for transformation. N.Y.: W.W. Norton & Company.
Minuchin, S., & Fishman, H. C. (1981) Family Therapy Techniques. Cambridge: Harvard University Press.
Palazzoli, M. S. (1989). Family games – General Models of Psychotic Processes in the Family. N. Y.: W.W. Norton &
Company.
Steve de Shazer (1991). Putting difference to work. N.Y.: W.W. Norton & Company.
Whitaker, C., & Bumberry, W. (1990) Dançando com a Família, Porto Alegre, Artes Médicas.

Mapa IX - Intervenção Psicológica em Sistemas Humanos, PCS-NPsicologia Clínica Sistémica 4ºA, 2ºS

6.2.1.1. Unidade curricular:
Intervenção Psicológica em Sistemas Humanos, PCS-NPsicologia Clínica Sistémica 4ºA, 2ºS

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Maria de Santa Bárbara Teixeira Nunes Narciso Davide: 1,4h/semana; 1,4h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Teresa Meireles da Silveira Rodrigues Ribeiro: 1,3h/semana

Rita Mafalda Costa Francisco: 1,3h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Teresa Meireles da Silveira Rodrigues Ribeiro: 1,3h/week

Rita Mafalda Costa Francisco: 1,3h//week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Conhecer, compreender e diferenciar formatos de intervenção sistémica com indivíduos, casais, famílias e
grupos.
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• Conhecer, compreender e diferenciar quadros conceptuais estratégicos em intervenção sistémica com indivíduos,
casais, famílias e grupos.
• Reflectir e analisar criticamente situações problemáticas em distintos contextos de intervenção e saber aplicar os
conhecimentos adquiridos relativamente a formatos e quadros estratégicos de intervenção.
• Desenvolver competências de intervenção clínica sistémica, através de exercícios de role-playing.
• Desenvolver competências de comunicação escrita e oral, através da realização e apresentação de estudos de
caso.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• To Know and to understand and to differentiate forms of systemic intervention with individuals, couples, families
and groups.
• To Know, to understand and to differentiate conceptual frameworks in strategic systemic intervention with
individuals, couples, families and groups.
• To reflect on and critically analyze problematic situations in different contexts of intervention and to know how to
apply the knowledge acquired to formats and strategic frameworks for action.
• To develop clinical systemic intervention skills through role-playing exercises.
• To develop communication skills both written and oral, through the completion and submission of case studies.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I – Intervenção sistémica com indivíduos, casais, famílias e grupos
1. Formatos de intervenção sistémica: aconselhamento conjugal e familiar, mediação familiar, terapia conjugal,
terapia familiar, terapia familiar multissistémica, multi-terapia familiar, terapia multi-familiar, terapia de rede,
intervenção sistémica individual, grupos de desenvolvimento de competências
2. Quadros conceptuais estratégicos em intervenção sistémica

II – Estudo de Casos
1. Insatisfação conjugal
2. Infidelidade conjugal
3. Divórcio
4. Perturbações alimentares na adolescência
5. Comportamentos auto-destrutivos na adolescência
4. Dificuldades parentais em famílias por adopção
5. Parentalidade perturbada em situação de pós-divórcio
6. Adolescentes e pais em contextos de risco (famílias multidesafiadas em contextos de pobreza)

6.2.1.5. Syllabus:
I - Systemic intervention with individuals, couples, families and groups
1. Ssystemic intervention formats: marital and family counseling, family mediation, marital therapy, family therapy,
multisystemic family therapy, therapy with family groups, multi-family therapy, network therapy, individual systemic
intervention, skills development intervention with peer groups
2. Strategic conceptual frameworks in systemic intervention

II - Case Study
1. Marital dissatisfaction
2. Marital Infidelity
3. Divorce
4. Eating disorders in adolescence
5. Self-destructive behaviors in adolescence
4. Difficulties in adoptive parenthood
5. Disrupted parenting after divorce
6. Adolescents and their parents in risk contexts (multichallenged families in poverty contexts)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa foi construído tendo como eixo central a intervenção sistémica com indivíduos, casais, famílias e
grupos, quer ao nível da prevenção, quer ao nível da terapia. Assim, e em coerência com os descritores de Dublin
para o 2º ciclo, pretende-se que os alunos demonstrem capacidade para integrar e aplicar conhecimentos num
quadro de intervenção sistémica, desenvolvam competências específicas de resolução de problemas e de
intervenção, e reflictam sobre implicações e responsabilidades éticas, em diversos contextos de intervenção
sistémica e com diferentes disfuncionalidades e perturbações: conjugais, parentalidade normativa e
não-normativa, perturbações alimentares e comportamentos auto-destrutivos na adolescência, e contextos de risco
associados a famílias multi-desafiadas em situação de pobreza. Pretende-se, ainda, que desenvolvam
competências de análise e decisão ao nível do estudo de casos clínicos e competências de comunicação oral e
escrita.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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The program was constructed taking as a central axis the systemic intervention with individuals, couples, families
and groups, both in terms of prevention and therapy. Thus, consistent with the Dublin descriptors for the 2nd cycle,
we intend that students demonstrate the ability to integrate and apply knowledge in a systemic intervention
framework, develop specific skills in problem solving and intervention, and reflect on implications and ethical
responsibilities in different contexts and with different systemic dysfunctions and disorders: marital, normative and
non-normative parenthood, eating disorders, and self-destructive behaviors in adolescence, and risk contexts
associated with multi-challenged families in poverty contexts. We also intend to develop skills of analysis and
decision through the study of clinical cases as well as skills of oral and written communication.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Simulações, estudos de caso, debates, exercícios em grupo, exposição teórica
Regime Geral:
Exercício em Grupo - Estudo de Caso: Relatório Escrito Presencial (sem consulta)
Exame Escrito Final Individual - estudo de caso (sem consulta)

Regime Alternativo (opção para alunos abrangidos pelo Regime Especial):
Exame Escrito Final Individual - estudo de caso (sem consulta)

A aprovação na unidade curricular implica uma nota igual ou superior a 9,5 nos elementos de avaliação.
Aos alunos considerados em situação de excepção comprovada, não se colocam exigências quanto à assiduidade.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Simulations, clinical case studies, discussions, group exercises, theoretical exposition
General Evaluation Rules:
Group Exercise - Case Study: written report (without consulting learning documents )
Individual Final Written Examination - case study (without consulting learning documents)
Attendance in class is checked

Alternative Evaluation Rules (option for students covered by the Special Situation):
Individual Final Written Examination - case study (without consulting learning documents)
Attendance in class is not controlled

The approval in the curricular unit implies a classification of 9,5 or above in each one of the evaluation elements.

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

De acordo com as directrizes do Processo de Bolonha, consideramos essencial um modelo de organização
pedagógica centrado sobretudo no estudante e baseado na aquisição de competências, o que implica, em
coerência, metodologias de ensino/aprendizagem e avaliação diversificadas que estimulem e reforcem, nos
estudantes, uma atitude pró-activa e autónoma no processo de aprendizagem, sendo o papel dos docentes,
sobretudo de orientador e catalisador das aprendizagens.
Assim, e partindo do eixo central que define esta unidade curricular - a intervenção sistémica com indivíduos,
casais, famílias e grupos, quer ao nível da prevenção, quer ao nível da terapia -, pretendemos criar um contexto de
aprendizagem que enfatize o papel principal do aluno, promovendo: a co-construção de aprendizagens, através de
um clima colaborativo de partilha e discussão crítica de conhecimentos e reflexões; a autonomia e auto-regulação.
Neste sentido, o processo de ensino/aprendizagem e de avaliação basear-se-á, sobretudo, nas seguintes
metodologias que permitem desenvolver todas as competências referidas nos Descritores de Dublin para o 2º
ciclo:
1) Trabalho em pequenos grupos (exercícios de reflexão, debate/discussão, relatórios escritos de estudo de casos,
role-plays, etc), que potencia a pesquisa e exploração de materiais de aprendizagem, a partilha de ideias, a reflexão
crítica, o desenvolvimento da eficácia no discurso oral e escrito, a resolução de problemas, a assertividade, a
escuta, a cooperação, o trabalho em equipa, a autonomia e a auto-regulação .
2) Debates e discussões em grupo-turma que estimulam a participação, a reflexão crítica, a partilha de
conhecimentos, opiniões e sugestões, e reflectem a consideração pelo pensamento dos estudantes.
3) O questionamento reflexivo que estimula a participação dos estudantes, e fomenta a reflexão crítica e o
aprofundamento da compreensão e aplicabilidade dos conhecimentos ao nível de diferentes formatos e quadros
estratégicos de intervenção sistémica.
4) O role-play que permite desenvolver o pensamento crítico, a criatividade, a resolução de problemas, promove a
participação e motivação, e o treino de competências específicas de intervenção.
5) As apresentações de estudos de caso por docentes e psicólogos convidados que constituem uma oportunidade
de enriquecer e articular conhecimentos teóricos e práticos relativamente à intervenção sistémica.
6) A exposição teórica permite a elaboração de sínteses teóricas, integrando os contributos e reflexões dos alunos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
According to the guidelines of the Bologna Process, we consider essential a model of pedagogical organization
focused primarily on the student and skills, which means a diversity of teaching/learning and evaluation
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methodologies that encourage and enhance autonomy and proactivity in the learning process, with teachers
assuming the role of advisors which support and guide the learning process.
Thus, starting from the central axis that defines this curricular unity - the systemic intervention with individuals,
couples, families and groups, both in terms of prevention and therapy -, we intend to create a learning environment
that emphasizes the leading role of the student, promoting: co-construction of learning through a collaborative
environment for sharing knowledge and critical discussion and reflection; autonomy and self-regulation. In this
sense, the teaching/learning and evaluation will be based mainly on the following methodologies which allow the
development of all the skills recomended by the Dublin Descriptors (2nd cycle):
1) Small group exercises (exercises for reflection, debate/discussion, written reports, case studies, role-plays, etc.),
which encourage exploration and analysis of learning materials, sharing of ideas, critical reflection, development of
effectiveness in oral and written discourse, problem solving, assertiveness, listening, cooperation, teamwork,
autonomy and self-regulation.
2) Debates and discussions in large class groups that stimulate group participation, critical reflection, sharing
knowledge, opinions and suggestions, and reflect consideration for the students thinking.
3) The reflective questioning that encourages student participation, and encourages critical reflection and deepe
understanding and applicability of knowledge about different formats and strategic frameworks in systemic
intervention.
4) The role-play that allows the development of critical thinking, creativity, problem solving, and specific clinical
skills, and promotes the participation and motivation.
5) Presentation of clinical case studies by teachers and invited psychologists to provide an opportunity to enrich
and articulate theoretical and practical knowledge regarding the systemic intervention.
6) The theoretical exposure allows the elaboration of theoretical syntheses, integrating the contributions and
reflections of students.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Beer, J. (2008). The mediator’s handbook. Canada: New Society.
Carr, A. (2006). Family therapy – Concepts, process and practice. San-Francisco: John Wiley and Sons.
Datillio, F. (1998). Case studies in couple and family therapy: Systemic and cognitive perspectives. N.Y.: The
Guilford Press.
Debra, M., & Aron, A. (2004). Handbook of closeness and intimacy. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
Diclement, R., Hansen, W., & Ponton, L. (2011). Handbook of adolescent health risk behaviour. N.Y.: Kluwer
Academic.
Loizaga, F. (Ed.) (2009). Intervención psicoeducativa con familias: Programas para mejorar la salud de los hijos.
Madrid: Editorial CCS.
Rafael, J. (2007). Handbook of adoption: Implications for researchers, practitioners and families. Thousand Oaks:
Sage Publ.
Relvas, A. P. (1999). Conversas com famílias. Discursos e perspectivas em terapia familiar. Porto: Ed.
Afrontamento.
Tracy D, E. (2007). Handbook of psychotherapy case formulation. N.Y.: The Guilford Press.

Mapa IX - Mediação Familiar e Contextos de Risco, PCS-NPsicologia Clínica Sistémica 4ºA, 2ºS

6.2.1.1. Unidade curricular:
Mediação Familiar e Contextos de Risco, PCS-NPsicologia Clínica Sistémica 4ºA, 2ºS

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Teresa Meireles Lima da Silveira Rodrigues Ribeiro: 2,5h / semana; 2,5h /week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Isabel Maria de Santa Bárbara Teixeira Nunes Narciso Davide: 1,5h /semana.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Isabel Maria de Santa Bárbara Teixeira Nunes Narciso Davide: 1,5h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1)Aprofundar conhecimentos sobre: (a) o fenómeno do conflito, processos de reacção e de resolução de conflitos
em diferentes contextos familiares e comunitários; (b) mediação familiar e comunitária, modelos de mediação,
fases, estratégias e contra-indicações; (c) stress, crise, resiliência e bem-estar em contextos de risco individual e
familiar ;(d) processos relacionais em famílias de acolhimento e em reintegração familiar; (e) metodologias de
avaliação das relações individuais, familiares e sociais em contextos de risco.
2)Desenvolver competências de avaliação e intervenção em resolução de conflitos e em mediação familiar e
comunitária.
3)Desenvolver competências de avaliação e intervenção relativamente a um conjunto alargado de vulnerabilidades
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– negligência e maus-tratos parentais e abusos sexuais – que atingem o menor nas sociedades complexas e o
configuram como um sujeito social em risco a necessitar de protecção no quadro de programas de prevenção e de
acção institucional.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1) To deepen knowledge about:(a) the phenomenon of conflict, conflict reaction and conflict resolution processes,
in different family and community contexts; (b) family and community mediation, mediation models, phases,
strategies and contraindications;(c) stress, crisis, resiliency and individual and family well-being.
2) develop skills of assessment and intervention in conflict resolution and mediation in family and community.risk
contexts; (d) relational processes in host families and family reintegration;
3) assessment and intervention skills for a wide range of vulnerabilities - parental neglect and maltreatment and
sexual abuse - that reach the children in complex societies and configure it as a social subject at risk in need of
protection in the framework of prevention programmes and institutional action.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I Enquadramento teórico da avaliação e intervenção em contextos de risco
1 Perspectiva da Complexidade Sistémica e o Modelo Ecossistémico de Bronfenbrenner
2Mediação Familiar e Comunitária
II Mediação Familiar
3 Perspectivas sobre o conflito
4. Comunicação e reacção aos conflitos
5.A resolução extra-judicial dos conflitos em diferentes contextos : divórcio, regulação das responsabilidades
parentais, relações pais-filhos, relações intergeracionais e relações com outros contextos (eg: família-escola)
6. Mediação familiar e comunitária : princípios e características; modelos de mediação; fases
III – Contextos de Risco – Intervenções Terapêuticas Individuais, Familiares e Comunitárias
7. Contextos de risco de desenvolvimento individual e familiar e a questão da protecção de menores
7.1. Famílias multi-desafiadas
7.2. Famílias de acolhimento e reintegração familiar
7.3. Avaliação e intervenção em contextos de crise: negligência e maus-tratos físicos e psicológicos parentais.

6.2.1.5. Syllabus:
I – Theoretical framework of evaluation and intervention on risk contexts
1. The perspective of systemic complexity and the ecosystemic model of Bronfenbrenner.
2. Family and Community Mediation.
II - Family Mediation
3. Perspectives on conflict
4. Communication and reaction to conflicts
5. The extra-judicial settlement of conflicts in different contexts: divorce, regulation of parental
responsibilities,parents-children relations, intergenerational relationships and relationships with other contexts
(eg: family-school).
6. Family and Community Mediation: principles and characteristics; mediation models; stages
III – Risk contexts – individual, family and community therapeutic interventions
7. Risk contexts of individual and family development and child protection
7.1. Multi-chalenged families
7.2. Foster families and family reintegration
7.3. Assessment and intervention in crisis contexts: neglect, physical and psychological parental abuse.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos foram elaborados tendo como eixo central a intervenção sistémica com indivíduos,
casais, famílias e comunidades, quer em contextos de conflito quer em contextos de risco. Assim, e em coerência
com os descritores de Dublin para o 2º ciclo, pretende-se que os alunos demonstrem capacidade para integrar e
aplicar conhecimentos num quadro de intervenção sistémica, desenvolvam competências específicas de mediação
familiar e comunitária, e reflictam sobre implicações e responsabilidades éticas da intervenção em diversos
contextos : divórcio, regulação das responsabilidades parentais, relações intergeracionais, contextos de risco
associados a famílias pobres multi-desafiadas, famílias de acolhimento e reintegração familiar, maus-tratos físicos
e psicológicos, abuso sexual. Pretende-se, ainda, que desenvolvam competências de análise e decisão ao nível do
estudo de casos e competências de comunicação oral e escrita.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus were prepared in relation with the central axis systemic intervention with individuals, couples, families
and communities, whether in conflict contexts or risk contexts. Accordingly, and consistent with the Dublin
descriptors for the 2nd cycle, It is intended that students will demonstrate the ability to integrate and apply
knowledge in a systemic intervention framework, develop specific skills of community and family mediation, and
reflect on implications and ethical responsibilities of the intervention in various contexts: divorce, regulation of
parental responsibilities, intergenerational relations,contexts of risk associated with multi-challenged poor families,
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foster families and family reintegration, psychological and physical maltreatment, sexual abuse. It is, also, intended
that students develop their skills of analysis and decision-making concerning case studies and written and oral
communication skills.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Simulações, estudos de caso, visualizações de filmes, debates, exercícios em grupo, exposição teórica, role-play.
Regime Geral:
Exercício em grupo - Estudo de caso e relatório escrito (ponderação de 50%).
Exame escrito final Individual - (sem consulta) (ponderação de 50%).

Regime Alternativo (opção para alunos abrangidos pelo Regime Especial):
Exame Escrito Final Individual - (sem consulta)

A aprovação na unidade curricular implica uma nota igual ou superior a 9,5 nos elementos de avaliação.
Aos alunos considerados em situação de excepção comprovada, não se colocam exigências quanto à assiduidade.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Simulations, case studies, watching films, discussions, group exercises, role-play, theoretical exposure.
General Scheme:
Exercise in group - case study and report writing (50%).
Individual final written examination- (no query) (50%).

Alternative Scheme (option to students covered by special situations):
Individual final written examination - (without consultation materials).
The approval in the curricular unit implies a grade of 9.5 or above inthe elements of assessment.
Students considered in exceptional situation, don't need a proof of ttendance

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

De acordo com as directrizes do Processo de Bolonha, consideramos essencial um modelo de organização
pedagógica centrado sobretudo no estudante e baseado na aquisição de competências, o que implica, em
coerência, metodologias de ensino/aprendizagem e avaliação diversificadas que estimulem e reforcem, nos
estudantes, uma atitude pró-activa e autónoma no processo de aprendizagem, sendo o papel dos docentes,
sobretudo de orientador e catalisador das aprendizagens.
Assim, e partindo do eixo central que define esta unidade curricular - intervenção sistémica com indivíduos, casais,
famílias e comunidades, quer em contextos de conflito quer em contextos de risco -, pretendemos criar um
contexto de aprendizagem que enfatize o papel principal do aluno, reforce a sua responsabilidade, iniciativa,
criatividade, autonomia e auto-regulação; promova a co-construção de aprendizagens, através de um clima
colaborativo e de partilha de conhecimentos e reflexões; e incentive a continuidade da aprendizagem para além dos
tempos de contacto em sala de aula e em tutoria. Neste sentido, o processo de ensino/aprendizagem e de avaliação
basear-se-á, sobretudo, nas seguintes metodologias que permitem desenvolver todas as competências referidas
nos Descritores de Dublin para o 2º ciclo:
1) Trabalho em pequenos grupos (exercícios de reflexão, debate/discussão, relatórios escritos de estudo de casos,
role-plays, etc), que potencia a pesquisa e exploração de materiais de aprendizagem, a partilha de ideias, a reflexão
crítica, o desenvolvimento da eficácia no discurso oral e escrito, a resolução de problemas, a assertividade, a
escuta, a cooperação, o trabalho em equipa, a autonomia e a auto-regulação .
2) Debates e discussões em grupo-turma que estimulam a participação, a reflexão crítica, a partilha de
conhecimentos, opiniões e sugestões, e reflectem a consideração pelo pensamento dos estudantes.
3) O questionamento reflexivo que estimula a participação dos estudantes, e fomenta a reflexão crítica e o
aprofundamento da compreensão e aplicabilidade dos conhecimentos ao nível de diferentes formatos e quadros
estratégicos de intervenção sistémica.
4) O role-play que permite desenvolver o pensamento crítico, a criatividade, a resolução de problemas, promove a
participação e motivação, e o treino de competências específicas de intervenção.
5) O visionamento de filmes que permite o treino de observação e de análise de situações clínicas.
6) As apresentações de estudos de caso por docentes e mediadores familiares convidados que constituem uma
oportunidade de enriquecer e articular conhecimentos teóricos e práticos relativamente à intervenção sistémica.
7) A exposição teórica permite a elaboração de sínteses teóricas, integrando os contributos e reflexões dos alunos.
8) O trabalho autónomo, fora da sala de aula, acompanhado por momentos regulares de tutoria, será fortemente
incentivado, através da realização de trabalho individual.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In accordance with the guidelines of the Bologna process, we consider essential a pedagogical organization model
that focus mainly on the student, and based on the acquisition of skills, which implies, learning and teaching
methodologies and assessment that stimulate and strengthen in the students, a proactive and autonomous attitude
in the learning process, being the role of teachers, especially of advisor and catalyst of learning. Thus, and
extending from the central axis that defines this curriculum unit - systemic intervention with individuals, couples,
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families and communities, either in contexts of conflict or in contexts of risk- we want to create a learning
environment that emphasizes the primary role of the student, strengthen its responsibility, initiative, creativity,
autonomy and self-regulation;promote the co-construction of learning, through a sharing and collaborative climate
of knowledge and reflection; and encourage the continuation of learning beyond the contact time in classroom and
tutoring. In this sense, the process of teaching learning and evaluation will be based on the following
methodologies that allow the development all the competences referred in the Dublin descriptors for the 2nd cycle:
1) Work in small groups (exercises for reflection, debate/discussion, case studies written reports, role-plays, etc),
that enhances the search and exploration of learning materials, sharing ideas, critical thinking,the development of
effectiveness in oral speech and writing, problem solving, assertiveness, listening, cooperation, teamwork,
autonomy and self-regulation;
2) Debates and group discussions which stimulate participation, critical reflection, sharing knowledge, opinions
and suggestions, and reflect the consideration by the students' thought;
3) Reflective questioning that encourages the participation of students, and encourages critical reflection and deep
understanding and applicability of knowledge at the level of different formats and strategic frameworks of systemic
intervention;
4) The role-play that lets you develop critical thinking, creativity, problem-solving, promotes participation and
motivation, and the specific skills training intervention.
5) Film watching, that allows the training of observation and analysis of clinical situations.
6) Presentations of case studies by teachers and family mediators guests who provide an opportunity to enrich and
articulate theoretical and practical knowledge concerning systemic intervention.
7) Theoretical exposure that allows the elaboration of theoretical synthesis, integrating the contributions and
reflections of the students.
8) Autonomous work, outside the classroom, accompanied by regular moments of mentouring will be strongly
encouraged, through individual work.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alberto, I. (2006). Maltrato e trauma na infância. Coimbra: Almedina
Browne K., Hanks, H., Stratton, P., & Hamilton, C. (Eds.) (2002). Early Prediction and Prevention of Child Abuse – A
Handbook. N.Y.: John Wiley & Sons
Bush, R., & Folger, J. (2005). The promise of mediation – the transformative approach to conflict. San Francisco:
Jossey-Bass
Machado, C. & Gonçalves, R. (2003). Violência e Vítimas de Crimes, vols.1 e 2. Coimbra: Quarteto
Madsen, W. (1999). Collaborative Therapy with Multi-stressed Families . NY: The Guilford Press
Ricci, I. (2004). Casa da Mãe, Casa do Pai – Construir dois lares para os seus filhos – Um guia para pais separados,
divorciados ou que voltaram a casar. Trad.. Lisboa: Edições Sílabo
Smith, S., & Howard, J. (1999). Promoting successful adoptions – practice with troubled families. London: Sage
Pub.
Sousa, L. (2005). Famílias Multiproblemáticas. Coimbra: Quarteto
Taylor, A. (2002). The Handbook of Family Dispute Resolutions. S. Francisco: Jossey-Bass

Mapa IX - Psicologia Educacional, Secção de Psicologia da Educação e da Orientação, 4º Ano 1º Semestre;

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia Educacional, Secção de Psicologia da Educação e da Orientação, 4º Ano 1º Semestre;

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Margarida Vieira da Veiga Simão:4 h/semana;4 h/week

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):
Contribuir para o desenvolvimento das seguintes competências:
Competências instrumentais:
-adquirir conhecimento fundamental no campo da Psicologia Educacional;
-aplicar conhecimento básico do campo da Psicologia Educacional na análise de situações do campo educativo;
-desenvolver competências de análise e de síntese de textos de ordem teórica.
- desenvolver competências de análise e de construção de casos formativos
Competências instrumentais - metodológicas:
-desenvolver competências de tomada de decisão;
-desenvolver competências de resolução de problemas;
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-desenvolver competências reflexivas sobre os fenómenos psicológicos e suas implicações para a mudança no
âmbito educativo.
Competências interpessoais:
-desenvolver competências de dinamização de grupos;
-desenvolver competências interpessoais de auto-conhecimento e autorregulação no que respeita ao
comportamento em grupo.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the development of the following skills:
Instrumental skills:
-Acquire fundamental knowledge in the field of Educational Psychology;
-Apply basic knowledge of the field of Educational Psychology in the situation analysis of the educational field;
-Develop skills of analysis and synthesis of theoretical texts.
- Develop skills of analysis and construction of training cases
Instrumental skills - methodological:
-Develop skills for decision making;
-Develop problem solving skills;
-Develop reflective competencies regarding the psychological phenomena and their implications for change in
education.
Interpersonal skills:
-Develop skills of group dynamics;
-Develop interpersonal skills, self-knowledge and self-regulation with regards to group behavior.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A especificidade da Psicologia Educacional (e.g., evolução histórica; domínio)
O processo de aprendizagem em contexto educacional: pressupostos, implicações, aplicações e perspectivas
futuras.
Dimensão motivacional (e.g., motivação intrínseca e extrínseca, atribuição causal, valor pessoal, auto-conceito,
objetivos de resultado e objetivos de desempenho, estratégias para promover a autonomia em contextos
educacionais)
Dimensão cognitiva e metacognitiva (e.g., estratégias de aprendizagem, estratégias cognitivas, de controlo de
recursos e estratégias metacognitivas)
Dimensão social (e.g., a problemática disciplinar e a prevenção da violência na escola: conflito, violência
indisciplina, bullying, cyberbullying)
Dimensão desenvolvimentista e sócio-emocional
Diferenças individuais
Interação social em contexto educacional (dinâmica relacional entre pares, dinâmica relacional entre aprendentes e
agentes educativos, diversidade sócio-cultural)
Formação de agentes educativos

6.2.1.5. Syllabus:
The specificity of Educational Psychology (e.g., historical evolution; domain)
The learning process in educational contexts: assumptions, implications, applications and future prospects.
Motivational dimension (eg, intrinsic motivation, extrinsic motivation, causal attribution, self-worth, self-concept,
objectives, results and performance objectives, strategies to promote independence in educational settings).
Metacognitive and cognitive dimensions (e.g., learning strategies, cognitive strategies, control of resources and
metacognitive strategies)
Social dimensions (e.g., disciplinary problems and prevention of school violence: conflict, violence, indiscipline,
bullying, cyberbullying).
Development and socio-emotional dimensions
Individual differences
Social interaction in educational contexts (dynamic peer relations, relational dynamics between learners and
educational providers, socio-cultural diversity)
Educational training

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
São três as finalidades da UC: a primeira refere-se ao processo de apropriação, por parte dos alunos, de um
património teórico e de investigação já produzido acerca da Psicologia Educacional; a segunda corresponde à
produção de conhecimento a ser depois comunicado nas sessões, construído com base na análise e construção
de casos formativos. A opção pela utilização de casos formativos permite que os alunos adquiriram e apliquem
conhecimento fundamental no campo da Psicologia Educacional na análise desses casos desenvolvendo assim
competências instrumentais e interpessoais. A terceira prende-se com aspetos afetivos e relacionais. Os alunos
trabalham colaborativamente no sentido da construção de conhecimento e de um clima de partilha e cooperação.
Adotando uma perspetiva isomórfica, pretende-se que os alunos desenvolvam competências de observação,
análise e construção de casos formativos, competências de reflexão crítica e criativa e competências relacionais.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
There are three purposes of the course: the first refers to the process of appropriation by the students, assets and
theoretical research produced around Educational Psychology, while the second corresponds to the production of
knowledge to be communicated after the sessions, based on the analysis and construction of training cases. The
option for the use of formative cases allows students to acquire and apply fundamental knowledge in the field of
educational psychology. Thus, in the analysis of these cases the course focus on the development of interpersonal
and instrumental skills. The third relates to emotional and relational aspects. Students work collaboratively towards
the construction of knowledge and a climate of sharing and cooperation. By adopting an isomorphic perspective, it
is intended that students develop skills of observation, analysis and construction of training cases, critical thinking
skills and creative and relational skills.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular estrutura-se segundo os temas dos conteúdos programáticos. As aulas organizam-se de
modo a alternar momentos de exposição, diálogo, discussão de textos e debates, com momentos de simulação, de
análise de casos e reflexão. É realizado um trabalho específico orientado para a análise de casos formativos e
também para a construção de outros, pelos alunos. A avaliação é encarada como parte integrante do processo de
ensino/aprendizagem, considerada como um meio para promover a regulação da aprendizagem e a construção do
conhecimento e segue os princípios essenciais da avaliação contínua. Para além da realização de uma prova
escrita presencial em época de avaliações (50%) será considerada a participação do aluno ao longo de todas as
atividades o que implica uma assiduidade a 2/3 das aulas e a participação nas atividades de aula (15%) e um
trabalho de grupo, que implica a análise de um caso formativo, a construção de outro caso e respetivo relatório
escrito (35%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is structured according to the topics of the syllabus. Classes are organized so as to alternate moments
of exposition, dialogue, discussion of readings and discussions, with moments of simulation, case analysis and
reflection. Students are guided in the review of formative cases, as well as the construction of others by students.
The assessment is seen as an integral part of the teaching / learning process, and is considered as a means to
promote the regulation of learning and knowledge building and follows the key principles of continuous
assessment. There will be a written test in class during the assessment period (50%). Student participation will also
be considered throughout all activities, which implicates attendance of two thirds of the classes and participation in
class activities (15%). Lastly, group work will also be contemplated, which involves an analysis of a training case,
the construction of another case and respective written report (35%).

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

Perspetiva-se uma linha de trabalho que proporcione aos estudantes experiências que constituam oportunidades
de desenvolver as competências necessárias à intervenção no campo educativo no que se relaciona com as
dimensões motivacional, cognitiva, metacognitiva e social da aprendizagem, a interação social e a formação de
agentes educativos. Para além da exposição teórica de conteúdos e de debates sobre os mesmos, promovem-se
aulas práticas de simulação, análise e reflexão sobre situações reais apresentadas como casos. A opção pela
utilização dos casos formativos permite a aprendizagem dos conteúdos da UC pelos estudantes e a apropriação do
estudo de caso como estratégia formativa e a reflexão sobre o papel do formador. O objetivo da elaboração de
casos formativos é desenvolver capacidades de construção de recursos formativos que se adequem à formação de
agentes educativos na área relacional e na área da aprendizagem. Parte-se de estimular a recordação de situações
educativas vividas ou observada (direta ou indiretamente) que constituam um caso relevante na dimensão
selecionada para a discrição objetiva, tentando retratar os comportamentos dos intervenientes e o contexto em que
aqueles ocorreram. A partir das situações descritas são selecionadas algumas (seguindo os critérios do interesse
da situação para converter num caso formativo e por se cruzar com temas trabalhados nesta unidade curricular),
com vista ao desenvolvimento de uma reflexividade crítica e à tomada de decisões refletida em situações de
formação. A partir da situação selecionada, cada grupo redige um caso formativo (ficha do caso com
fundamentação, objetivos, público-alvo, descrição do caso, metodologia, questões orientadoras da análise e
reflexão do caso, roteiros de trabalho, tomadas de decisão e justificação das mesmas, referências bibliográficas)
que é objeto de relatório escrito e da dinamização em aula.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course will provide students with experiences that represent opportunities to develop skills for interventions in
the educational field, as it relates to the dimensions of motivation, cognition, metacognition and social learning,
social interaction and educational training. In addition to the theoretical exposition of contents and discussions,
practical lessons of simulation will also be promoted, as well as analysis and reflection on real situations presented
as cases. The option for the use of training cases allows students to learn the course's content and to appropriate
the case study as a training strategy and reflection on the role of the trainer. The objective of the development of
training cases is to develop capabilities to build training resources that suit the training of educational agents in the
area and of relational learning. The course starts with the stimulation of remembrance of experienced or observed
(directly or indirectly) educational situations so as to constitute cases in line with the selected dimensions for
objective discretion, portraying the behavior of participants and the context in which these occur. Some of the
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situations described are selected (according to the criteria of interest to turn into a situation where training and
intersect with themes discussed in this course), with the intent of developing critical reflexivity in decision-making
of training situations. From the situation selected, each group draws up a training event (information about the case
with rationale, objectives, target audience, the case description, methodology, guiding questions of analysis and
reflection of the case, work scripts, decision making and justification of options, references) that will be the subject
of a written report and the dynamics of the classroom.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Amado, J., & Freire, I. (2009). A(s) indisciplina(s) na escola. Compreender para prevenir. Coimbra: Almedina.
Arends, R. (2008). Aprender a ensinar. McGraw-Hill.
Coll, C., Marchesi, A., & Palacios, J. (2004). Desenvolvimento psicológico e educação: Psicologia da educação
escolar (vol. 2). Porto Alegre: Artmed
Miranda, G., & Bahia, S. (Eds.) (2005), Psicologia da Educação: Temas de Desenvolvimento, Aprendizagem e
Ensino. Lisboa: Relógio d’Água Editores.
Reynolds, W., & Miller, G. (2003). Handbook of Psychology Vol.7 Educational Psychology. New Jersey: John Wiley
& Sons, Inc.
Santrock, J. W. (2008). Educational Psychology. NY: McGraw Hill.
Slavin, (2006). Educational Psychology. Allyn & Bacon.
Veiga Simão, A., & Freire, I. (2007). Os conflitos em contexto formativo. Lisboa: IFP.
Woolfolk, A. (2004). Educational Psychology. (9th Ed.). NY: Allyn & Bacon.
Woolfolk, A., Hughes, M., & Walkup, V. (2008). Psychology in Education. England: Pearson Education Limited

Mapa IX - Intervenções Psicológicas em Contextos Educativos, Psicologia da Educação e da Orientação, 4 1º Sem

6.2.1.1. Unidade curricular:
Intervenções Psicológicas em Contextos Educativos, Psicologia da Educação e da Orientação, 4 1º Sem

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Maria da Costa Nunes Janeiro: 2 h/semana; 2h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Sara Bahia: 1h/semana
Maria Odilia Teixeira: 1 h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Sara Bahia: 1h/week
Maria Odilia Teixeira: 1h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos:
1. Adquirir competências para analisar e caracterizar diferentes contextos educativos
2. Promover a reflexão sobre as características específicas das intervenções psicológicas nesses contextos
3. Desenvolver atitudes favoráveis a uma responsabilização progressiva pelas implicações científicas, técnicas e
éticas da intervenção psicológica em contextos educativos.

Competências a desenvolver
1. Análise de contextos de intervenção psicológica
2. Identificação de necessidades de intervenção psicológica em contextos educativos
3. Planear intervenções psicológicas para diferentes problemáticas em diferentes contextos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives:
1. To acquire skills to analyze and characterize educational settings
2. To promote reflection on the specific characteristics of psychological interventions in these contexts
3.To develop positive attitudes to a progressive accountability of the scientific, technical and ethical implications of
psychological interventions in educational settings.

Skills:
1. Know how to analyze and characterize contexts of psychological intervention
2. Know how to Identify needs for psychological intervention in educational settings
3. Plan psychological interventions for different problems in different contexts

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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1. Caracterização de contextos educativos e levantamento de necessidades
1.1. Modelos e modalidades de intervenção psicológica em contextos educativos
1.2. Metodologias de exploração e caracterização de contextos
2. Intervenção psicológica em contextos educativos formais
2.1. As diferentes dimensões da actividade do psicólogo em contextos educativos: Intervenção psicológica
individual; Intervenção psicológica com grupos; Coordenação e mediação
2.2. Intervenções em instituições escolares de diferentes níveis de ensino: Intervenções em escolas do ensino
pré-escolar, básico e secundário; Intervenções no ensino superior e formação ao longo da vida
3. Intervenção psicológica em contextos educativos não formais:
3.1. Intervenção comunitária
3.2. Intervenção em serviços educativos diversificados (instituições de solidariedade social, museus, centros
artísticos)

6.2.1.5. Syllabus:
1. Characterization of educational settings and needs for intervention
1.1. Models and methods of psychological interventions in educational settings
1.2. Methods of exploration and characterization of contexts
2. Psychological interventions in formal educational settings
2.1. The different dimensions of the activity of psychologists in educational settings: Individual psychological
intervention; Psychological intervention with groups; Coordination and mediation
2.2. Interventions in educational institutions of different levels of education: Interventions in schools from
pre-school, primary and secondary interventions to higher education and lifelong training
3. Psychological intervention in non-formal educational settings:
3.1. Community Interventions
3.2. Interventions in diversified educational services (social welfare institutions, museums, art centers)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos correspondem aos objectivos gerais de ensino no que diz respeito à aquisição dos
conhecimentos e competências gerais para o levantamento das necessidades de intervenção, planeamento e
avaliação de intervenções em contextos educacionais.
O ponto 1 do programa visa possibilitar a compreensão sobre as etapas que marcaram o desenvolvimento das
intervenções em contextos educacionais, analisando modelos e paradigmas teóricos que estão na base dessa
evolução, o ponto 2 apresenta conteúdos directamente relacionados com a aquisição de conhecimentos
especificos sobre as necessidades de intervenção em contextos educativos formais assim como as competências
e funções dos psicólogos nesses contextos. No ponto 3 discutem-se e analisam-se as necessidades e as práticas
diferenciadas em contextos educativos não formais (intervenção comunitária, instituições de solidariedade social
ou cultural).

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents correspond to the general objectives of education in relation to the acquisition of knowledge
and skills for the assessment of needs for intervention, and the planning and evaluation of interventions in
educational settings.
Section 1 of the program aims to enable an understanding of the evolution of interventions in educational settings,
analyzing models and theoretical paradigms that underpin this development, section 2 presents content directly
related to the acquisition of specific knowledge about the needs for intervention in formal educational settings as
well as the competencies and functions of psychologists in these contexts. Section 3 discusses and analyzes the
different practices in non-formal educational settings (community intervention, charities or cultural).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Realização de um trabalho de grupo de caracterização de um contexto de intervenção e levantamento de
necessidades de intervenção - 40%

Trabalhos individuais:
Apresentação de um texto em aula - 10%
1 ensaio crítico a partir de textos discutidos em aula – 40%

Assiduidade e participação nas aulas – 10%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Group assignment - characterization of a educational setting and assessment of needs for psychological
intervention - 40%

Individual assignment:
Presentation of a text in class - 10%
A critical essay based on texts discussed in class - 40%
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Attendance and class participation - 10%

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

A exposição oral dos conteúdos teóricos sobre os modelos e paradigmas que marcam a evolução das intervenções
em contextos educativos possibilita que os alunos adquiram os fundamentos teóricos considerados necessários
para a caracterização das necessidades de intervenção em contextos educativos (objectivos 1 e 2).
A apresentação pelos alunos de temas propostos, assim como o debate sobre temas permitem que os alunos
aprofundem os conhecimentos sobre os fundamentos teóricos na base das intervenções em contextos educativos
(objectivos 1 e 2).

No trabalho de grupo os alunos têm que caracterizar um contexto de intervenção, realizar o levantamento das
necessidades de intevenção psicológica. Este trabalho é supervisionado pelos docentes da unidade curricular em
aulas específicas para o efeito e em sessões tutoriais individuais (objectivos 1, 2 e 3)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The oral presentation of the theoretical concepts, models and paradigms that marked the progress of psychological
interventions in educational settings enables students to acquire the theoretical foundations considered necessary
for the characterization of educational settings and the assessment of needs for intervention (objectives 1 and 2).
The presentation of texts by students, as well as the debate of topics allow students to deepen knowledge about
the theoretical basis of interventions in educational settings (objectives 1 and 2).

In the group assignment students have to describe an intervention context and carry out the assessment for
psychological interventions (objectives 1, 2 and 3). This work is supervised by the teachers of the course in class-
specific moments and in group tutorial sessions.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
* Cole, E. & Siegel J. A. (Eds.) (2003). Effective consultation in school psychology (2nd. Ed.). Cambridge: Hogrefe &
Huber.
* DeLucia-Waack, J. (2006). Leading psychoeducational groups for children and adolescents. Thousand Oaks: Sage
* Sink, C. (2005). Contemporary school counseling: Theory, research and practice. Boston: Houghton Mifflin
Company.
* Schmidt, J. J. (1999). Counseling in schools: Essential services and comprehensive programs. (3rd. Ed). Boston:
Allyn & Bacon.
* Taveira, M. C. ( Coord.) (2005). Psicologia Escolar: Uma proposta científico- pedagógica. Coimbra: Quarteto.

Mapa IX - Áreas de Aplicação da Psicologia Educacional: Avaliação e Intervenção, Psi Educação Orientação,4 1ºS

6.2.1.1. Unidade curricular:
Áreas de Aplicação da Psicologia Educacional: Avaliação e Intervenção, Psi Educação Orientação,4 1ºS

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Alexandra Penedo Marques Pinto:2 h/semana; 2 h/week.

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria João Alvarez Martins: 2 h/semana.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria João Alvarez Martins: 2 h/week.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
São objectivos da UC: 1) aprofundar a compreensão de problemas de carácter individual e grupal em diversas
áreas de aplicação da Psicologia educacional, em múltiplos contextos educacionais; 2) perspectivar esses
problemas nos diferentes agentes envolvidos (aprendentes, agentes educativos, instituições) e; 3) desenvolver
conhecimentos de avaliação e intervenção para lidar com esses problemas. O estudante deverá adquirir
competências que lhe permita: a) pesquisar e analisar criticamente informação sobre problemas de carácter
individual e grupal em contextos educacionais e sobre procedimentos de avaliação e intervenção nesses
problemas e contextos; b) desenvolver procedimentos de intervenção para as áreas de aplicação exploradas e c)
desenvolver a comunicação oral e escrita científica sobre esses problemas e procedimentos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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The objectives of this course are: 1) deepen the understanding of individual and group problems in various
application areas of educational psychology, in multiple educational settings, 2) examine these problems for the
different stakeholders (learners, education agents), and; 3) develop knowledge of assessment and intervention
procedures to address these problems. Students should acquire skills that enable them to: a) search for and
analyze information on individual and group problems in educational contexts and on procedures for assessment
and intervention in these problems and contexts, b) develop intervention procedures for the application areas
explored, and c) develop oral and written scientific communication skills about these problems and procedures.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Áreas e princípios gerais de avaliação e intervenção em Psicologia Educacional

2. Área sócio-emocional
2.1 Processos de adaptação em contextos educacionais
2.2 Conflito entre pares, agressividade e bullying
2.3 Educação sócio-emocional de crianças e adolescentes
2.4 Ansiedade e reacções depressivas em contextos educacionais

3. Área comportamental
3.1 Comportamentos alimentares e educação alimentar
3.2 Hiperactividade e deficit de atenção
3.3 Comportamentos sexuais de risco e educação sexual

4. Intervenções específicas com agentes educativos
4.1 Ensino / Aprendizagem e formação de professores
4.2 (In)disciplina e formação de professores

6.2.1.5. Syllabus:
1. Areas and general principles of assessment and intervention in Educational Psychology

2. Socio-emotional area
2.1 Processes of adaptation in educational contexts
2.2 Peer conflict, aggressiveness and bullying
2.3 Socio-Emotional Education of children and adolescents
2.4 Anxiety and depressive reactions in educational settings

3. Behavioral area
3.1 Eating behaviors and healthy eating education
3.2 Hyperactivity and Attention Deficit
3.3 Sexual risk behaviors and sexual education

4. Specific interventions with educational agents
4.1 Teaching / learning and teacher training
4.2 (In)discipline and teacher training

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A UC está organizada de modo a permitir aos estudantes adquirir, desenvolver e aprofundar conhecimentos
teóricos e aplicados em diversas áreas de aplicação da Psicologia Educacional, abarcando os domínios social,
emocional e comportamental dos jovens e os domínios académicos e relacionais na formação dos agentes
educativos. Para tal recorre-se à análise das principais concepções e modelos para cada área de aplicação, à
apresentação e discussão de métodos e instrumentos de avaliação existentes, em especial traduzidos e adaptados
para a população portuguesa e à reflexão em torno de programas, intervenções ou coordenadas para o
desenvolvimento de intervenções em cada domínio.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course is organized to enable the students acquire, develop and deepen their theoretical and applied
knowledge in various application areas of Educational Psychology, covering the social, emotional and behavioral
domains of young people and the academic and relational domains in teacher training. For this purpose, key
concepts and models for each area of application are analyzed, the methods and instruments of assessment are
presented and discussed, especially those translated and adapted to Portuguese, and the reflection about
programs, interventions and guidelines for the development of interventions in each domain, is stimulated.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são teórico-práticas e envolvem exposição temática, apresentação, descrição e reflexão crítica de
procedimentos avaliativos e de intervenção nas diversas áreas aplicadas e exercícios de aplicação em aula de
procedimentos de avaliação e intervenção em múltiplos problemas, contextos e populações. É estimulado o debate
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de grupo e exposição de reflexões individuais e de grupo em aula.
A avaliação em regime geral envolve 1) Exame final, escrito (40% da nota final); 2) Trabalho individual, escrito, de
revisão de literatura, definição do problema e objectivos de investigação sobre uma das áreas aplicadas do
programa (40% da nota final) e; 3) a realização de três perguntas orais, individuais, fundamentadas, sobre temas do
programa, a realizar em três aulas diferentes e a entregar por escrito na respectiva aula (20% da nota final). A
avaliação em regime alternativo implica exame final individual (60% da nota final) e realização de revisão de
literatura (40% da classificação final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes are theoretical and practical and involve thematic presentation, presentation, description and critical
reflection on assessment and intervention procedures in various applied fields as well as application exercises, in
class, of assessment and intervention in multiple problems, contexts and populations. Group discussions and
exposure of individual and group reflections in class,are encouraged.
The evaluation of students according to the general system consists of: 1) written exam (40% of final grade), 2)
literature review on one of the areas of the program, including definition of research problem and objectives (40% of
final grade) and 3) three oral questions, on topics of the program, to be held and delivered in writing in three
different classes (20% of final grade). The evaluation of students according to the alternative system involves an
individual final exam (60% of final grade) and a literature review (40% of final grade).

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 na exposição teórica-prática, com exploração teórica e reflexiva sobre os
diversos domínios aplicados e apresentação, descrição e discussão dos procedimentos de avaliação e de
intervenção respectivos. A participação dos estudantes é estimulada e decorre do trabalho de pesquisa autónomo
realizado e materializado na preparação de uma pergunta a apresentar durante a aula. Esta metodologia contribui
para a pesquisa, selecção e avaliação crítica de informação científica sobre os diversos domínios aplicados e para
a reflexão crítica das propostas de avaliação e intervenção. Em paralelo são propostos e realizados em aula, pelos
estudantes, exercícios de aplicação e reflexão sobre procedimentos de avaliação e intervenção em múltiplos
problemas, contextos e populações.
A metodologia de avaliação utilizada nesta UC, assente na realização de um exame escrito e revisão de literatura,
definição de um problema e objectivos de investigação permite consolidar conhecimentos sobre as várias áreas de
aplicação exploradas e aprofundar um domínio de aplicação específico do interesse do estudante,
respectivamente. A realização de uma pergunta para três temas do programa pretende contribuir não apenas para a
pesquisa e análise da informação de forma autónoma, mas também para um trabalho contínuo ao longo da UC.
Esta abordagem teórico-prática-reflexiva tem como objectivo a aquisição de conhecimento crítico em áreas de
aplicação da Psicologia Educacional, mas igualmente de competências específicas designadamente de análise e
raciocínio científico fundamentado, de pesquisa e selecção de informação, de concepção de procedimentos de
intervenção e de comunicação oral e escrita, propostas nos objectivos do programa.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology followed is based on theoretical and practical presentation, with theoretical and reflexive
exploration about the various applied fields, and presentation, description and discussion of procedures for
assessment and intervention. Student participation is encouraged and results from the research work carried out
autonomously and materialized in the preparation of a question to submit during class. This methodology
contributes to research, selection and critical evaluation of scientific information skills on the various applied fields
and to the critical reflection on the assessment and intervention procedures studied. At the same time, exercises of
application and reflection, done by the students, of assessment tools and intervention procedures in multiple
problems, contexts and populations, are suggested and implemented in the classroom.
The evaluation methodology used in this course, based on a written examination and on a literature review,
definition of research problems and objectives, allows the consolidation of knowledge about the various application
areas studied and to further explore specific application domains, of interest for the student, respectively. The
realization of a question to three themes of the program aims to contribute to autonomous research and analyzes
of information and also for continuous work throughout the course.
This theoretical-practical-reflexive approach aims the acquisition of critical knowledge in areas of application of
Educational Psychology, but also of specific skills such as: analysis and scientific reasoning; research and
selection of information; design of intervention procedures; and oral and written communication; according to the
objectives of the program.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bar-On, R., & Parker, J. (Eds.), (2000). The handbook of emotional intelligence: Theory, development, assessment,
and application at home, school, and in the workplace. S.Francisco: Jossey-Bass.
Holowenko, H. (1999). Attention deficit / hyperactivity disorder: A multidisciplinary approach. London: Atheneum
Press.
Kalichman, S. (1998). Preventing Aids: A sourcebook for behavioral interventions. Mahwah, N.J:Lawrence Erlbaum.
Kaplan, J., & Drainville, B. (1991). Beyond behaviour modification: A cognitive-behavioural approach to behaviour
management in the school. Austin,Texas: Pro.Ed.

ACEF/1112/17957 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=947b...

222 de 393 27-04-2012 14:03



Mennuti, R., Freeman, A., & Christner, R. (Eds.) (2006). Cognitive-behavioral interventions in educational settings. A
handbook for practice. N.Y.: Routledge.
Ogden, J. (2003). The psychology of eating: From healthy to disordered behavior. Maiden, MA:Blakwell.
Wolchick, S., & Sandler, I. (Eds.) (1997) Handbook of children´s coping: linking theory and intervention. N.Y.

Mapa IX - Psicologia Vocacional, Psicologia da Educação e da Orientação, 4º Ano, 1º Sem

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia Vocacional, Psicologia da Educação e da Orientação, 4º Ano, 1º Sem

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alexandra Figueiredo de Barros: 3h/semana; 3h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Isabel Janeiro: 0.5h/semana

Maria Odília Teixeira: 0.5h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Isabel Janeiro: 0.5h/week

Maria Odília Teixeira: 0.5h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos
a) Compreender o impacto da Orientação e da Educação de Carreiras no desenvolvimento dos indivíduos, da
economia e da sociedade.
b) Compreender os principais modelos da Psicologia Vocacional, relacionando-os com metodologias de
intervenção
c) Identificar as tarefas vocacionais em cada fase de desenvolvimento desde a infância à 3ª idade.
d) Identificar e planear intervenções em diferentes contextos e com diferentes populações. Caracterizar serviços de
Orientação com diferentes objectivos e metodologias.
Competências
. Análise crítica de diferentes metodologias de intervenção em função dos modelos teóricos estudados e das
necessidades de grupos específicos.
. Definição de objectivos e metodologias de intervenção adequados a diferentes destinatários, em função das suas
necessidades.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Goals:
a) To understand the impact of Career Counseling and Education in the development of individuals, economy and
society.
b) To understand the main models of Vocational Psychology, relating them with intervention methodologies and
strategies
c) To identify vocational tasks of different age groups, from childhood to later adulthood
d) To identify and plan vocational interventions in different contexts and with different populations. Characterise
Guidance Services with different aims and methodologies

Competencies to develop:
. Analysis of different intervention methodologies, providing their theoretical foundations and specific populations'
needs.
. Defining vocational intervention goals and methodologies directed to different populations, considering their
specific needs

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Psicologia Vocacional: âmbito, especificidade e evolução
1.1. Quadros ideológicos e contextos subjacentes às concepções actuais e passadas da Orientação
1.2. Campos de aplicação, objectivos e finalidades das práticas da Orientação; interfaces com outras disciplinas e
domínios da Psicologia
2. Perspectivas teóricas e metodologias de intervenção
21. Modelos desenvolvimentistas e desenvolvimentistas contextualistas
2.2. Modelos da correspondência
2.3. Modelos sócio-cognitivos
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3. Intervenções individuais e grupais no âmbito da Psicologia Vocacional: objectivos, metodologias e destinatários.
3.1. Caracterização dos destinatários: tarefas de vida e tarefas vocacionais nas diferentes fases da vida - da
infância à 3ª idade
3.2. Caracterização dos serviços de Orientação em diferentes contextos: objectivos, metodologias e destinatários.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Vocational Psychology: purposes, specificity and evolution
1.1.Ideological frameworks and contexts underlying current and past conceptions of career guidance
1.2. Aplication fields, aims and purposes of career guidance and counseling; interfaces with other subjects and
fields of Psychology
2. Theoretical perspectives and intervention methodologies
21. Developmental and contextual developmental models
2.2. Correspondence models
2.3. Socio-cognitive models
3. Individual and group interventions in Vocational Psychology: aims, methodologies and adresses
3.1. Characteristics of populations: life tasks and vocational tasks in different phases of life: from childhood to later
adulthood
3.2. Characteristics of career services in different contexts: aims, methodologies and adresses.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Indicação dos conteúdos programáticos que constituem a base curricular para atingir os objetivos da unidade
curricular
Objectivo (a) - Compreender o impacto da Orientação e da Educação de Carreiras no desenvolvimento dos
indivíduos, da economia e da sociedade: conteúdo 1
Objectivo (b) - Compreender os principais modelos da Psicologia Vocacional, relacionando-os com metodologias
de intervenção: conteúdo 2
Objectivo (c) - Identificar as tarefas vocacionais em cada fase de desenvolvimento desde a infância à 3ª idade:
conteúdo 3
Objectivo (d) - Identificar e planear intervenções em diferentes contextos e com diferentes populações. Caracterizar
serviços de Orientação com diferentes objectivos e metodologias: conteúdo 3

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Alignment of course programmatic contents with its educational goals

Goal (a) – To understand the impact of Career Counseling and Education in the development of individuals,
economy and society: Content 1.
Goal (b) – To understand the main models of Vocational Psychology, relating them with intervention methodologies
and strategies: Content 2
Goal (c) – To identify vocational tasks of different age groups, from childhood to later adulthood: Content 3
Goal (d) – To identify and plan vocational interventions in different contexts and with different populations.
Characterise Guidance Services with different aims and methodologies: Content 3.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição da parte teórica dos conteúdos programáticos, com recurso a exemplos. Exercícios de reflexão. Estudo
de casos. Contacto com serviços e materiais.
Discussão de artigos científicos sobre os temas do programa. Supervisão dos trabalhos/projectos dos alunos.

A avaliação terá 3 elementos obrigatórios:
. Assiduidade e participação nos exercícios propostos em aula: avaliação individual (10%)
. Relatório-síntese sobre necessidades de um grupo etário, objectivos e propostas de intervenção vocacional com
esse grupo etário e sua fundamentação teórica. Inclui apresentação em aula: trabalho de grupo (30%).
. Revisão de literatura sobre um tema de uma lista pré-definida; avaliação individual (60%). A nota mínima
obrigatória deste trabalho de revisão de literatura é de 9.5.
Os alunos do regime especial não terão limite de faltas mas terão que cumprir todos os elementos de avaliação
incluindo uma apresentação de trabalho em aula. Sem este elemento, o aluno não será avaliado.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exemplified lecturing of content’s theoretical aspects. Reflection exercises. Analysis of cases.Contact with services
and materials. Discussion of scientific articles on the programme’s contents. Supervision of students' works and
projects.

Three compulsory elements for the students’ evaluation:
. Assiduity and participation in proposed exercises in class: individual evaluation (10%)
. written report on needs of a group defined by age: needs, aims and proposal of vocational intervention with this
group, considering its theoretical foundations. Implies correspondent presentation in class: group work (30%)
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. Individual bibliographic research on specific themes: individual essay (60%). A minimum mark of 9.5 in this
element is needed, in order to be approved in the course.

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

A exposição teórica exemplificada dos conteúdos programáticos, os exercícios de reflexão e a apresentação e
discussão de artigos científicos está alinhada com os objectivos definidos para a unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical exemplified lecturing of programmatic contents, the reflection exercises, the analysis of cases, the
contact with services and materials and the discussion of scientific articles on the programme’s contents are
aligned with the goals defined for this course.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Athanasou, J.A., & Van Esbroeck (Eds.) (2008). International Handbook of Career Guidance (pp. 23-44). Springer
Science.
Barros, A. F. (2010). Desafios da Psicologia Vocacional: modelos e intervenções na era da incerteza. Revista
Brasileira de Orientação Profissional, 11 (2), 165-175.
Brown, D. & Associates (Eds.) (2002). Career choice and development (4th ed). San Fancisco, CA: John Wiley &
Sons.
Brown, D., Brooks, L., & al (Eds.) (1996). Career choice and development (3rd ed). San Francisco: Jossey-Bass.
Guichard, J., & Huteau, M. (2001). Psychologie de l’orientation. Paris: Dunod.
Gysbers, N. C., Heppner, M. J., & Johnston, J. A. (2003). Career counseling. Process, issues, and technique (2nd
ed). Boston: Allyn and Bacon
Herr, E., Cramer, S., & Niles, S. (2003). Career guidance and counseling through the life-span: Systematic
approaches (6th ed). Boston: Allyn & Bacon
Seligman, L. (1994). Developmental career counseling and assessment (2nd ed). London: Sage Publications,inc

Mapa IX - Aconselhamento em Contextos Educativos, Psicologia da Educação e da Orientação, 4ºAno, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Aconselhamento em Contextos Educativos, Psicologia da Educação e da Orientação, 4ºAno, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Maria da Costa Nunes Janeiro;3h/semana; 3h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Odília Teixeira: 1h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Odília Teixeira: 1h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Analisar as implicações dos diferentes paradigmas do aconselhamento psicológico em contexto educacional;
2. Analisar, conceptualizar e desenvolver as diferentes dimensões da relação de ajuda
3. Analisar, conceptualizar e desenvolver as estratégias para uma comunicação eficaz e empática
4. Analisar as implicações do código deontológico dos psicólogos nas questões relacionadas com valores,
diversidade e relação de ajuda.
5. Identificar aspectos centrais no aconselhamento vocacional face a determinadas problemáticas: escolha,
indecisão e as várias transições ao longo do curso da vida
6. Fundamentar teoricamente, desenvolver e avaliar as intervenções de aconselhamento vocacional em termos de
adequação às problemáticas envolvidas, à especificidade dos destinatários e às estratégias utilizadas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Analyze the implications of the different paradigms of psychological counseling in the educational context.
Analyze, understand and develop different strategies for effective communication, goal setting and selection of
strategies.
Identify issues related to values, diversity and ethics that may affect the relationship and intervention.
• Acquire a better understanding of themselves as a basis for progressive development skills to help and facilitation
of interpersonal communication.
• Establish a relation of effective aid
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• Use appropriately flexible and different procedures for promoting change in individual and group educational
settings
• Produce and implement informal assessment tools for use in educational contexts.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Aconselhamento pessoal e vocacional.
1.1 Fundamentos teóricos para uma abordagem eclética e integradora
1.2 O Psicólogo como profissional da ajuda: competências básicas e auto-conhecimento
1.3 O código deontológico dos psicólogos portugueses. Dilemas éticos
2. Comunicação e relação de ajuda
2.1 Comportamento não verbal
2.2 Condições facilitadoras para a comunicação
2.3 Técnicas de comunicação verbal
3.Entrevista psicológica
Fases e técnicas
4. Aconselhamento aplicado às problemáticas vocacionais
4.1 O aconselhamento vocacional no quadro do aconselhamento psicológico
4.2 - Perspectivas teóricas da psicologia vocacional e suas implicações para a intervenção
5. Aconselhamento vocacional: Métodos e técnicas de aconselhamento
5.1 – Técnicas de avaliação psicológica em aconselhamento vocacional
5.2 – A entrevista vocacional
5.3 - Aconselhamento vocacional em momentos de transição normativa
6. Aconselhamento vocacional para populações com problemáticas específicas

6.2.1.5. Syllabus:
1. Counseling in educational contexts: theoretical foundations for an eclectic and integrative approach.
2. Communication and helping relationship.
3. Techniques and phases of the interview.
4. From assessment to intervention: characterization of educational contexts and definition and description of
problem situations.
5. Other modalities and procedures: meeting groups and cooperative learning.
6. Intervention techniques and behavior modification in Educational Counseling:
6.1. Self-control and self-instruction
6.2. Cognitive restructuring
6.3. Problem solving

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos 1, 2, 3 da UC relacionam-se com os 3 primeiros pontos dos conteudos programáticos, onde se
abordam os fundamentos teóricos do aconselhamento psicológico, assim como as implicações do código
deontológico da intervenção psicológica. Os pontos 2 e 3 visam o desenvolvimento de competências consideradas
fundamentais para o estabelecimento de relações de ajuda, nomedamente as técnicas de comunicação verbal e
não verbal. e. Os pontos 4, 5 e 6 relacionam-se com os objectivos 4 e 5 e visam aprofundar o conhecimento e as
competências relacionadas com o aconselhamento vocacional em contextos educativos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of study provide students with a detailed knowledge of techniques and essential procedures in the
field of counseling and education that enable them to acquire skills of communication, relationship, assessment,
intervention and intervention.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição oral
Treino de competências necessárias ao aconselhamento: role-playing
Exercícios de aplicação sobre casos
Supervisão de trabalhos/projectos do aluno ou de grupos de alunos

Avaliação:
Participação formal nas aulas em apresentação de temas ou em exercícios programados (role-playing) 30%
Trabalho de grupo: 20%
Trabalho individual (Caso de aconselhamento vocacional): 50%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation, role-playing situations, case study.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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A exposição oral dos conteúdos teóricos sobre o aconselhamento psicológico possibilita que os alunos adquiram
os fundamentos teóricos considerados necessários para o desenvolvimento de intervenções no âmbito do
aconselhamento (objectivos 1, 2 e 4).

As competências de aconselhamento são desenvolvidas com base em várias metodologias de ensino de cariz mais
prático, nomeadamente atráves de exercicios de role-playing, simulação em aula de entrevistas e análise de casos
(objectivos 3, 5 e 6).

No trabalho individual os alunos têm que planear, implementar e avaliar um caso de intervenção vocacional. Este
caso é supervisionado pelos docentes da unidade curricular em aulas específicas para o efeito e em sessões
tutoriais individuais (objectivos 5 e 6)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Students are informed of models, procedures and specific techniques of lectures illustrated with examples and
case studies. The techniques learned are tested and trained to a very specific practical lessons through simulations
and role-playing. All students undertake a practical case study, including all stages of assessment and intervention.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Athanasou, J.A., & Van Esbroeck (Eds.) (2008). International Handbook of Career Guidance, (pp. 23-44). Springer
Science.
Egan, G. (1998). Exercises in Helping Skills. Washington: Brooks/ Cole Pub Company.
Gysbers, N., Heppner, M.J., & Johnston, J.A. (2003). Career counselling. Process, issues, and techniques, 2nd
edition. Boston: Allyn & Bacon.
Hough, M. (2006). Counselling skills and theory (2nd). Hodder & Stoughton
McMahon, M. & Patton, W. (2006). Career counseling: Constructivist approaches. OX: Routledge
Niles, S., & Bowlsbey, J.H. (2002). Career development interventions in the 21st century. Columbus, OH: Merril
Prentice Hall
Woolfe, R., Dryden, W. & Strawbridge, S. (2002). Handbook of counselling psychology (2nd ed.). London: Sage.

Mapa IX - Sucesso e Qualidade na Aprendizagem, 4º Ano, 2º Sem

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sucesso e Qualidade na Aprendizagem, 4º Ano, 2º Sem

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel Duarte: 4h/semana; 4h/week

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):
Objectivos
1.Conhecer e compreender criticamente os fenómenos e os problemas relacionados com o sucesso e qualidade da
aprendizagem;
2.Utilizar e desenvolver procedimentos e situações que permitam uma avaliação do sucesso e da qualidade na
aprendizagem;
3.Utilizar e desenvolver procedimentos e situações que permitam intervir no sentido da promoção do sucesso e da
qualidade na aprendizagem;
4.Um envolvimento genuíno na procura do aumento do sucesso e da qualidade da aprendizagem, na base do
respeito pelas diferenças individuais e pela singularidade dos aprendentes

Competências a desenvolver
1.Análise crítica do sucesso e qualidade da aprendizagem;
2.Competências de avaliação do sucesso e da qualidade na aprendizagem;
3.Competências de intervenção na promoção do sucesso e da qualidade na aprendizagem;
4.Envolvimento genuíno e humanista na avaliação e intervenção no sucesso e qualidade da aprendizagem

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Goals
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1. To know and to critically understand phenomena and problems related with achievement and quality on learning
2. Use and develop procedures and situations that allow assessment of achievement and quality on learning
3. Use and develop procedures and situations that allow promotion assessment of achievement and quality on
learning
4. Genuine involvement on the aiming of an increase of achievement and quality on learning, grounded on the
respect for individual differences and the learner’s singularity

Competencies to develop
1. Critical analysis of achievement and quality on learning
2. Assessment of achievement and quality on learning
3. Intervention on achievement and quality on learning
4. Genuine humanistic involvement on assessing and intervening on achievement and quality on learning

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Conceitualização do sucesso e qualidade na aprendizagem (SQA) e dos seus factores
Natureza do SQA
Factores Pessoais
Factores Situacionais

2.Avaliação do SQA
Métodos de avaliação
Instrumentos de avaliação

3.Métodos e técnicas para promoção do SQA
Aconselhamento cognitivo-motivacional
Planificação de ambientes de aprendizagem
Design de recursos e materiais de aprendizagem
Formação de educadores e formadores

6.2.1.5. Syllabus:
1. Conceptualization of Achievement and Quality on Learning (AQL) and of its factors
Nature of AQL
Personal factors
Contextual factors

2. Assessment of AQL
Assessment methods
Assessment instruments

3. Methods and techniques for promoting AQL
Cognitive-motivational counselling
Planning of learning environments
Design of learning resources and materials
Training of educators and trainers

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objectivo de conhecer e compreender os fenómenos e os problemas relacionados com o SQA é alcançável quer
pela sua conceituação como pelo domínio de métodos de avaliação e intervenção a ele adequados. O objectivo de
saber avaliar o SQA é alcancável pela aprendizagem de intrumentos e técnicas especializados de avaliação. O
objectivo de saber intervir no SQA é alcancável pela aprendizagem de técnicas e métodos especializados de
intervenção. Finalmente, o objectivo de envolver genuinamente os estudantes no aumento do SQA com base no
respeito pelas diferenças individuais é transversal a todos os conteúdos.
Assim, eis os conteúdos programáticos que constituem a base curricular para atingir os objetivos a desenvolver
pela unidade curricular:
Objectivo 1 : Conteúdos 1, 2 e 3
Objectivo 2 : Conteúdo 2
Objectivo 3 : Conteúdo 3
Objectivo 4 : Conteúdos 1, 2 e 3

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The goal of knowing and understanding phenomena and problems related with AQL
is reachable through its conceptualization and the domain of adequate assessment and intervention techniques.
The goal of using and developing AQL assessment procedures is reachable by learning specialized assessment
instruments and techniques. The goal of using and developing AQL intervention procedures is reachable by
learning specialized methods and techniques. Finally, the goal of genuine involvement on AQL increase grounded
on the respect for individual differences crosses all contents
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Therefore, here is the alignment of course programmatic contents with its educational goals
Goal 1 – Contents 1,2,3
Goal 2 – Content 2
Goal 3 – Content 3
Goal 4 - Contents 1,2,3

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos de Ensino:
1.Exposição
2.Estudos de caso
3.Auto e hetero-avaliação dos processos psicológicos tratados nos conteúdos
4.Exemplificação e ensaio de competências em situações simuladas

Avaliação
1.Perfil pessoal caracterizador dos processos psicológicos tratados nos conteúdos
2.Ensaio de competências em situações simuladas

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methods:
1.Lecturing
2.Case studies
3.Self and hetero-assessment of the psychological processes addressed on the contents
4.Exemplification and essay of competencies on simulated situations

Evaluation
1.Individual profile of the psychological processes addressed on the the contents
2.Essay of competencies on simulated situations

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

O objectivo de conhecer e compreender criticamente os fenómenos e os problemas relacionados com o SQA, com
base do respeito pelas diferenças individuais e pela singularidade dos aprendentes, é coerente com o método
expositivo apoiado em estudos de caso. Os objectivos de utilizar e desenvolver procedimentos e situações que
permitam uma avaliação/intervenção no SQA é coerente com os métodos de auto e hetero-avaliação dos processos
psicológicos tratados nos conteúdos e de exemplificação e ensaio de competências em situações simuladas
Assim, os objectivos de aprendizagem encontram-se alinhados com os métodos de ensino do seguinte modo:
Objectivo 1 - Método de ensino 1, 2, 3 e 4
Objectivo 2 - Método de ensino 3 e 4
Objectivo 3 - Método de ensino 3 e 4
Objectivo 4 - Método de ensino 2

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The goal of knowing and understanding phenomena and problems related with AQL
grounded on the respect for individual differences is coherent with lecturing and case studies. The goal of using
and developing AQL assessment/intervention procedures is coherent with self and hetero-assessment of the
psychological processes addressed on the contents and of exemplification and essay of competencies on
simulated situations.
Therefore, goals are aligned with the teaching methods in the following manner:
Goal 1 – Methods 1, 2, 3 e 4
Goal 2. – Methods 3 e 4
Goal 3. – Methods 3 e 4
Goal 4. – Method 2

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Biggs, J.B. & Collis, K.F. (1982). Evaluating the quality of learning - The SOLO taxonomy (structured of the observed
learning outcome). S.Francisco: Plenum Press.
Centre for Research on Learning and Instruction (1995). PASS: Personalized advice on study skills. Edinburgh:
University of Edinburgh.
Duarte, A. M. (2002). Aprendizagem, ensino e aconselhamento educacional – uma perspectiva cognitivo-
motivacional. Porto: Porto Editora.
Duarte, A. M. (no prelo). Aprender Melhor – aumentar o sucesso e a qualidade da aprendizagem. Lisboa: Escolar
Editora
Gibbs, G. (1981). Teaching students to learn - a student-centred approach. Milton Keynes, Philadelphia: Open
University Press.
Gibbs, G. (1992). Improving the quality of student learning: theory and practice. Bristol: TES.
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Habeshaw, T., Habeshaw, S. & Gibbs, G. (1995). 53 Interesting ways of helping your students to study. Bristol:
Technical and Educational Services Ltd.

Mapa IX - Dificuldades na Aprendizagem, 4º A 2º S

6.2.1.1. Unidade curricular:
Dificuldades na Aprendizagem, 4º A 2º S

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Dulce Ribeiro Miguens Gonçalves: 4h/ semana;4h/week

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):
Identificar factores que favorecem o sucesso e a adaptação pessoal a situações de aprendizagem.
Compreender o carácter multidimensional das dificuldades no quadro mais vasto dos processos de aprendizagem.

Pretende-se que os alunos sejam capazes de:
Distinguir diferentes modelos e concepções de “dificuldade de aprendizagem”
Identificar, avaliar e caracterizar dificuldades.
Planear intervenções em situações específicas de dificuldades na aprendizagem
Intervir e monitorizar as intervenções desenvolvidas.
ntegrar equipas pluridisciplinares. • Identificar factores que favorecem o sucesso e a adaptação pessoal a
situações de aprendizagem.
Compreender o carácter multidimensional das dificuldades no quadro mais vasto dos processos de aprendizagem.

Pretende-se que os alunos sejam capazes de:
• Distinguir diferentes modelos e concepções de “dificuldade de aprendizagem”
• Identificar, avaliar e caracterizar dificuldades.
• Planear intervenções em situações específicas de di

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Identify factors that promote success and personal adaptation to learning situations.
• Understanding the multidimensional nature of the difficulties in the wider framework of learning processes.

It is intended that students be able to:
• Distinguish different models and concepts of "learning disabilities"
• Identify, assess and characterize difficulties.
• Plan interventions in specific learning difficulties
• Intervene and monitor interventions developed.
• Integrate multidisciplinary teams.
• Integrate research projects in learning difficulties.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Modelos de aprendizagem, qualidade e sucesso escolar.
2. Concepções de “dificuldade de aprendizagem”, evolução histórica, perspectivas científicas e de senso comum.
3. Concepções de conhecimento e inteligência, crenças epistemológicas e dificuldades na aprendizagem.
4. Sistemas de classificação e de caracterização de dificuldades na aprendizagem. Enquadramento legal
português, alternativas e limites da Classificação Internacional da Funcionalidade. Análise comparada de outras
sistemas: a Resposta à Intervenção.
5. Avaliação de dificuldades na aprendizagem. Da definição do problema ao planeamento da avaliação.
Instrumentos de avaliação funcional de dificuldades na aprendizagem: observação e registo, avaliação com base
no currículo, avaliação dinâmica, avaliação análoga, avaliação operatória
6. Estratégias de prevenção e de intervenção no contexto educacional.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Models of learning, quality and educational success.
2. Conceptions of "learning disability", historical development, scientific perspectives and common sense.
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3. Conceptions of knowledge and intelligence, epistemological beliefs and learning difficulties.
4. Systems of classification and characterization of learning difficulties. Portuguese legal framework, alternatives
and limitations of the International Classification of Functioning. Comparative analysis of other systems, e.g.:
response to intervention.
5. Assessment of learning difficulties. From the definition of the problem to evaluation planning. Instruments of
functional assessment of learning disabilities: observing and recording, evaluation based on the curriculum,
dynamic assessment, evaluation analogous operative assessment
6. Strategies for prevention and intervention in the educational context.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos seleccionados incluem modelos e bases conceptuais em que se fundamentam as metodologias e
procedimentos a desenvolver na identificação, avaliação, intervenção e investigação em casos de dificuldades na
aprendizagem, no contexto individual ou em grupo turma.
Incluem, por outro lado, o estudo dos procedimentos a desenvolver em cada caso, em diferentes contextos, em
cada fase do processo de avaliação e de intervenção, descrevendo-os e analisando-os de forma comparada.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents include selected models and conceptual foundations that underlie the methodologies and procedures
in study, wich are necessary to the identification, assessment, intervention and investigation in cases of difficulties
in learning, in the context of individual or group class.
On the other hand, contents include methods and procedures to use in each case, in different contexts, in each
stage of the evaluation and the intervention process, describing and analyzing them in order to allow a comparison
and some application criteria.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição e debate, trabalho de grupo, trabalho de projecto, exercícios de aplicação e estudos de caso.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation and discussion, group work, project work, exercises and case studies.

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

Nesta unidade curricular, os alunos são informados (exposição e debate) sobre modelos e quadros conceptuais
em que se fundamentam os métodos, procedimentos e estratégias a aplicar em cada caso de dificuldades na
aprendizagem. Tais conhecimentos podem ser depois ensaiados e aprofundados em trabalhos de grupo e em
trabalhos de projecto. Sugerem-se além disso exercícios de aplicação e estudos de caso para ilustração, análise e
treino prático, para que todos possam vir a utilizar as estratégias de identificação, avaliação, intervenção e
investigação de forma consciente, adequada e autónoma.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In this course, students are informed (presentation and discussion) on models and conceptual frameworks that
underpin the methods, procedures and strategies to apply in each case of learning difficulties. Such knowledge can
then be tested and further developed in group work and project work. We suggest also practical exercises and case
studies for illustration, analysis and practical training, so that everyone can come to use the strategies of
identification, assessment, intervention and investigation in a conscious, adequate and independent way.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Condemarín, M. & Medina, A. (2000) Avaliação Autêntica. São Paulo: Artmed.
Cruz, V. (2009). Dificuldades de Aprendizagem Específicas. Lisboa: Lidel.
Dweck, C. (2006). Mindset: the new psychology of success. New York: Ballantine Books.
Graham, S. & Harris, K. (2005) Writing Better: Effective Strategies for Teaching Students with Learning Difficulties
Baltimore, MD: Brookes Publishing Co.
Hallahan, D.; Lloyd, J.; Kauffman, J.; Weiss, M. & Martinez, E. (2005). Learning Disabilities: Foundations,
Characteristics, and Effective Teaching. Boston:Allyn & Bacon
MacArthur, C.; Graham, S. & Fitzgerald, J. (2006). Handbook of Writing Research. New York: Guilford Press.
Reid, D. K., Hresko, W. P., & Swanson, H. L. (Eds). (1996). Cognitive Approches to Learning Disabilities. Austin:
Pro-Ed.
Shapiro, E.S. (2011). Academic Skills Problems: direct assessment and intervention. New York: Guildford Press.

Mapa IX - Avaliação Psicológica em Orientação,Psicologia da Educação e da Orientação, 4ºAno, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Avaliação Psicológica em Orientação,Psicologia da Educação e da Orientação, 4ºAno, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Odília da Costa Oliveira Teixeira: 3h/semana; 3h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Alexandra Figueiredo Barros: 0,5h/semana
Isabel Janeiro: 0,5h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Alexandra Figueiredo Barros: 0,5h/week
Isabel Janeiro: 0,5h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
É objectivo geral da UC que os estudantes, ao longo do semestre, construam um modelo de avaliação psicológica
a usar no âmbito das intervenções educativas de carreira, de natureza holística e integradora de diferentes
metodologias, com possibilidade de diferenciar os grupos e de se flexibilizar nos contextos. Os objectivos
específicos da UC tomam como referência as normas da Associação Internacional de Orientação Escolar e
Profissional (AIOSP/IAEVG) e propõem que os alunos adquiram informação, desenvolvam conhecimento e treinem
competências no sentido de (1) utilizarem técnicas qualitativas e quantitativas de avaliação, no âmbito educativo e
vocacional, (2) desenvolverem competências para a investigação, no âmbito das técnicas quantitativas, (3) usarem
procedimentos de avaliação, que consolidem uma prática integrada dos domínios psico-pedagógicos e de
orientação, em âmbito educacional.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The general objective of the UC is that students over the semester, build a psychological assessment model to use
in the context of educational career. This model has an holistic and integrative nature of different methodologies,
with the possibility of differentiating the groups, and is flexible in contexts. The specific objectives of UC take as
reference the standards of the International Association for Educational and Vocational Guidance (AIOSP / IAEVG)
and propose that students acquire information, develop knowledge and train skills in order to (1) use qualitative
and quantitative techniques for evaluation, in education and vocational context, (2) develop skills for research in the
context of quantitative techniques, (3) use assessment procedures, which consolidate an integrated practice of the
psycho-educational and guidance domains in the educational field.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Modelos, dimensões, objetivos, competências; 2. Aspectos psicométricos (e.g., estandardização, resultados,
normas, precisão, validade); 3. Maturidade vocacional: Modelos, medidas. 4. Valores e Papéis: Modelos, medidas;
5. Interesses vocacionais- Inventários representativos: medidas de Holland, IPP, medidas Kuder, JVIS, Strong.
Medidas qualitativas; 6. Personalidade e processos motivacionais: Modelos de McAdams, Savickas e Harter.
Medidas BIG FIVE, PRF, SPPCS. Inventários de Auto-Estima de Coopersmith- SEI e Rosenberg. Medidas
qualitativas 7.Conceitos de inteligência, aptidão e competência. Baterias de aptidões estudadas com amostras
portuguesas: BPR, GATB, DAT; 8. Crenças de capacidade e de carreira. Medidas. Inteligência emocional e social. 9.
Questões culturais, grupos minoritários. 10. Relatórios: estrutura e conteúdo; 11.Modelo de avaliação com
integração das diferentes estratégias e metodologias.

6.2.1.5. Syllabus:
Models, dimensions, goals, skills, 2. Psychometric aspects (e.g, standardization, results, standards, reliability,
validity), 3. Vocational maturity: Models, measures. 4. Values and Roles: Models, measures 5. Vocational interests –
Main Inventories: Holland measures, IPP, Kuder measures, JVIS, Strong. Qualitative measures, 6. Personality and
motivational processes: McAdams, Savickas and Harter models. Measures of the BIG FIVE, PRF, SPPCS.
Self-Esteem Inventory the Coopersmith and Rosenberg. Qualitative measures, 7.Concepts of intelligence, aptitude
and skill. Aptitude batteries that were studied in Portuguese samples: BPR, GATB, DAT, 8. Capacity and career
beliefs. Measures. Emotional and social intelligence. 9. Cultural issues, minority groups. 10. Reports: structure and
content; 11.Assessment model with integration of different strategies and methodologies.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A organização do programa é concebida como um plano estratégico, que privilegia a análise e a reflexão crítica
sobre as principais linhas de força que, atualmente predominam na Psicologia da Orientação e circunscrevem o
objeto e o objetivo da avaliação psicológica, na investigação e na intervenção, sob ponto de vista epistemológico,
modelos teóricos e modelos de intervenção, que no seu conjunto definem o que é avaliado nos diferentes domínios
do auto-conceito vocacional, em diferentes fases de vida e de carreira, os propósitos da própria avaliação e os
procedimentos metodológicos quantitativos e qualitativos, considerando fatores sociais e culturais. Na
apresentação das técnicas, dá-se particular atenção aos instrumentos estudados com amostras portuguesas. São
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ainda pontos fortes da UC a interpretação e a comunicação dos resultados em relatório, que devem possuir clareza
e integração dos dados, considerando os quadros teóricos desenvolvimentista, cognitivo e construtivista.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The organization of the program is designed to be a strategic plan that focuses on analysis and critical reflection
on the main lines that currently predominate in the Psychology of Vocational Guidance, and circumscribe the
object and purpose of psychological assessment, research and intervention from the point of view epistemological
models, theory and intervention, and that, together, define what is valued in different facets of professional
self-concept, at different stages of life and career, the objectives of the evaluation and the quantitative and
qualitative methodological procedures, considering the social and cultural factors. In the presentation of the
techniques, focuses on the various instruments studiede with Portuguese samples. The interpretation of results
and their communication through technical report are also strengths of UC. Characteristics of the report must be
clarity and integration, considering the developmental, cognitive, and constructivistie perspectives

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino baseiam-se na exposição, na reflexão, na discussão, em que ganham especial significado os
trabalhos feitos pelos alunos sobre (1) identificação das competências para aconselhamento da carreira, (2)
técnicas de avaliação qualitativa (trabalho de grupo apresentada e discutida durante as aulas com relatório
escrito), (3) trabalho de investigação sobre uma técnica quantitativa, em que procedem à descrição da amostra, à
estimativa de normas e à análise das qualidades métricas da respetiva medida (trabalho de grupo com apoio em
aula), (4) organização de um dossier com os materiais dos testes mais usados, constituindo-se como recurso para
apoio posterior no estágio e na inserção profissional, (5) trabalho escrito sobre o modelo de avaliação que os
alunos consideram válido para si próprios, e pertinente na análise de diferentes destinatários, com justificação da
escolha dos procedimentos de medida para grupos de diferentes anos de escolaridade-contextos formativos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methods are based on oral exposure, in discussion, in which the tasks done by students gain special
significance, on (1) identification of skills for career counseling, (2) qualitative assessment techniques (group work
presented and discussed in class with written report), (3) research about a quantitative technique in carrying out
the description of the sample, the estimate of standards and metrological characteristics to the analysis of the
relevant technical measures (work with support in class ), (4) organization of a file containing the tests materials
that are most popular in use, thus constructing a resource to support later during the intership and professional
interpretation, (5) written work about the evaluation of the model that students consider valid for themselves, and
relevant in the analysis of different clients, with justification for the choice of measurement procedures for different
groups in different level of education-training contexts

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

O modelo de avaliação psicológica a construir pelos alunos, ao longo do semestre, inclui conhecimentos,
competências e atitudes, e terá como finalidade proporcionar estratégias propícias à promoção do
desenvolvimento, do bem-estar e do sucesso nos desempenhos, em contextos educativos e de formação e
inserção profissional. Tendo em consideração que a disciplina está organizada em aulas de natureza teórico-
prática, de 4 horas semanais, e de forma coerente com as metas propostas, foram escolhidos recursos e formas de
avaliação, de que se salientam a organização de um exercício de auto-avaliação sobre competências para
aconselhamento da carreira, a organização de um dossier que, de um modo tutorial, os estudantes vão construir ao
longo do semestre, e que irão experimentar na análise de um caso prático. O trabalho empírico de natureza
diferencial permite aos estudantes consolidarem aspetos metrológicos sobre as medidas. Pelo objectivo geral da
UC e estratégias associadas, pretende-se contribuir para a formação de um perfil técnico, científico e pessoal que
caracterize um profissional competente e reflexivo, dando provas de saber, de saber-fazer e de saber estar, que a
par de considerar as questões éticas e deontológicas das suas acções está preocupado com o rigor, a pluralidade
metodológica do campo de atuação, e com as implicações psicológicas e sociais das suas opções e ações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The model of psychological assessment that the students will build throughout the semester, includes knowledge,
skills and attitudes, and will aim to provide strategies conducive to the promotion of development, welfare and
success in performance, in educational and training and employability. Considering that the discipline is organized
into theoretical-practical 4 hoursclasses a week, and consistent with the goals, we were chosen resources and
forms for evaluation, namely the exercise of the self-assessment of skills for career counseling, the organization of
a file which, in a tutorial, students will build throughout the semester, and will try to analyze a case study. The
differential empirical work allows students to consolidate metrological aspects of the measures. For the general
objective of the UC and associated strategies, aims to contribute to the formation of technical, scientific and
personal components that characterized a professional with competency and reflexivity, giving evidence of
knowledge, know-how and knowing being, that consider the ethical issues of their action and is concerned with
rigor, methodological plurality of the field, and the psychological and social implications of their choices and
actions.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
American Psychological Association, American Educational Research Association, & National Council on
Measurement in Education (1999) Standards for educational and psychological testing. Washington, DC: APA
American Counseling Association (ACA) (2003). Standards for qualifications of test users. Approved by the A. C. A.
Governing Council at March 22-24, Retirado 10 Maio, 2011
Anastasi, A & Urbina, S. (1997) Psychological Testing (7 th ed.). N. Y: Macmillan
Código Deontológico Ordem dos Psicólogos Portugueses (Regulamento n.º 258/2011, DR, 2ª série, Nº 78, 20 Abril,
2011
Chartrand, J. (2001). Career assessment: Changes and trends. In F. Leong and A. Barak (Eds.). Contemporary
models in vocational psychology. (pp. 231-256). N. J: L. E. Associates
Teixeira, M. O. (2004). Avaliação psicológica em aconselhamento vocacional. Princípios, Padrões
Éticos,Competências. In M. C.. Taveira (Coord.), Desenvolvimento vocacional. Fundamentos, princípios e
orientações (37-56). Coimbra: Almedina

Mapa IX - Adaptação e Prevenção do Risco, Psicologia da Educação e da Orientação, 4ºAno, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Adaptação e Prevenção do Risco, Psicologia da Educação e da Orientação, 4ºAno, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria João Alvarez Martins: 2 h/semana; 2h/week.

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Alexandra Penedo Marques Pinto:2 h/semana.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Alexandra Penedo Marques Pinto:2h/week.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos da UC: 1) adquirir e desenvolver quadros conceptuais relativos à adaptação e ao risco; 2) aprofundar
conhecimentos teóricos e práticos sobre áreas de promoção ao longo do ciclo de vida e; 3) sistematizar
conhecimentos no domínio da concepção e avaliação de programas. O estudante deverá adquirir competências
que lhe permitam: (a) pesquisar, seleccionar e avaliar criticamente informação científica sobre processos de
adaptação e risco e procedimentos preventivos e promocionais das intervenções em múltiplos contextos
educacionais e populações; (b) reflectir criticamente sobre propostas de intervenção no domínio da adaptação e
risco; (c) saber preparar intervenções na promoção da saúde e do bem-estar, de carácter individual e grupal, em
contextos educacionais e sustentadas na concepção e avaliação de programas; (d) comunicar de forma oral e
escrita sobre esses temas e procedimentos; (e) organizar e gerir encontros científicos e; (f) trabalhar em equipa.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Subject Aims 1) to acquire and develop conceptual frameworks regarding adaptation and risk; 2) to further
theoretical and practical knowledge on areas of promotion throughout the life course and; 3) to systematize
knowledge in the field of programme design and evaluation. The student should acquire competencies for: (a)
researching, selecting and critically evaluating scientific information on preventive and promotional adaptation and
risk processes of interventions in multiple educational and populational settings; (b) critically reflecting on
intervention processes in the field of adaptation and risk; (c) being able to prepare both individual and group
interventions in health and well-being promotion in educational settings, grounded in the design and evaluation of
programmes; (d) communicating in both oral and written form on such themes and procedures; (e) organising and
managing scientific meetings and;(f) working in a team.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Adaptação, Protecção e Risco
1.1 Promoção de competências e prevenção do risco: Características dos programas sucedidos
1.2 Factores de protecção e de risco em crianças e adolescentes
1.3 Adaptação no jovem adulto e no ensino superior
1.4 Promoção do bem-estar e adaptação no adulto

2. Desenho e Avaliação de Programas
2.1 Concepção e desenho de programas
2.2 Ciclo de intervenção e avaliação de programas
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3. Promoção da Saúde e do Bem-Estar
3.1 Novas perspectivas na teoria e investigação sobre promoção da saúde e do bem-estar
3.2 Tópicos de Intervenção
3.2.1 Envelhecimento Activo
3.2.2 Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoactivas
3.2.3 Prevenção da Violência de Género
3.2.4 Optimização do Bem-estar Subjectivo

6.2.1.5. Syllabus:
1. Adaptation, Protection and Risk
1,1 Competency promotion and risk prevention: Programme characteristics
1.2 Protection and risk factors in children and adolescents
1.3 Adaptation in the young adult and in higher education
1.4 Well-being promotion and adaptation in the adult

2. Health and Well-being Promotion
2.1 New perspectives in theory and research on health and well-being promotion
2.2 Intervention topics
2.2.1 Gender Violence Prevention
2.2.2 Psychoactive Substance Consumption Prevention
2.2.3 Self-regulation in Health Behaviour

3. Programme Design and Evaluation
3.1 Conception and design of programmes
3.2 Intervention and programme evaluation cycle

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular está organizada de forma a explorar conhecimentos teóricos e práticos com o estudante que
lhe permitam adquirir, desenvolver e aprofundar temas de adaptação e risco ao longo do ciclo de vida; aprofundar
a relação entre teoria e prática, através de trabalho de campo em tópicos de intervenção específicos em múltiplos
contextos e; sistematizar conhecimentos sobre concepção, desenho, implementação e avaliação de programas
através de conhecimento teórico e aplicado. O programa contempla temas em estreita articulação com os
objectivos teóricos e aplicados relativos aos processos de adaptação e risco em múltiplos contextos educacionais
e populações, à prevenção do risco e promoção da saúde e do bem-estar e ao desenho, implementação e avaliação
de programas / intervenções nestes domínios.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The subject is structured so as to explore theoretical and practical knowledge that will enable the student to
acquire, develop and further themes on adaptation and risk throughout the life course; to further the relationship
between theory and practice through field work in specific intervention topics in multiple settings and; to
systematise knowledge on the conception, design, implementation and evaluation of programmes through
theoretical and applied knowledge. The programme contemplates themes in strict articulation with the theoretical
and applied aims regarding adaptation and risk processes in multiple educational and populational settings, risk
prevention and health and well-being promotion and the design, implementation and evaluation of
programmes/interventions in such fields.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas assentes em exposições reflexivas da conceptualização e prática nas áreas promocionais e
preventivas da adaptação e risco com apoio de métodos audio-visuais. Pesquisa autónoma e trabalho de grupo;
debate de grupo em aula. Desenvolvimento de trabalho prático. A avaliação em regime geral envolve 1) trabalho de
grupo de preparação e dinamização de um seminário temático de um dia sobre um tema de adaptação e prevenção
do risco (30% da nota final); 2) realização individual de um conjunto de perguntas escritas para cinco temas do
programa (30% da nota final) e; 3) trabalho de grupo, escrito, para concepção e avaliação de uma intervenção de
promoção de competências ou prevenção do risco (40% da nota final). A avaliação em regime alternativo implica
exame final individual (100% da nota final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical classes based on reflection of conceptualisation and practice in promotional and
preventive areas of adaptation and risk, supported by audio-visual methods. Autonomous research and group
work; group debate and presentation of individual and group reflections in class. Development of practical work.
General regime evaluation involves 1) dynamic group work to prepare a day seminar on a theme related to risk
adaptation and prevention (35% of the final mark); 2) group accompliahment of written questions for five
programme themes (25% of the final mark) and; 3) individual answer to three group prepared questions presented
in writing (40% of the final mark). Evaluation under the alternative regime implies a final individual exam (100% of
the final mark).
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As aulas dividem-se em dois períodos distintos, o primeiro de exposição teórica e reflexiva com debate de grupo e
o segundo de trabalho em pequeno grupo, autónomo, realizado fora do espaço de sala de aula. Esta proposta de
funcionamento da UC pretende contribuir para uma apropriação coconstruída, entre discente e docente, dos
quadros conceptuais explorados na disciplina.
A metodologia de ensino seguida em aula assenta em exposições teóricas e reflexivas com debate de grupo na
primeira parte da aula, estimulado e decorrente do trabalho de grupo de pesquisa autónoma realizado na aula
anterior, em espaço exterior à sala de aula e com acompanhamento por parte dos docentes. Esta metodologia
contribui para a pesquisa, selecção e avaliação crítica de informação científica sobre processos de adaptação e
risco e procedimentos preventivos e promocionais das intervenções em múltiplos contextos educacionais e
populações e para a reflexão crítica de propostas de intervenção no domínio da adaptação e risco. Deste trabalho
resultam perguntas que são apresentadas pelos estudantes ao longo da exposição teórica do tema. O trabalho de
elaboração de perguntas permite uma participação mais activa e envolvida dos estudantes e uma problematização
integradora entre teoria e prática.
Outra metodologia de ensino utilizada passa pela aprendizagem directa, nomeadamente através da organização de
um encontro científico (seminário) a cargo dos estudantes e com apoio dos docentes. A escolha dos temas, dos
convidados, da grelha de apresentação, da logística, dos recursos humanos e financeiros necessários, dos
convites e divulgação são da responsabilidade de todo o grupo, num trabalho de equipa que requer articulação,
autonomia e iniciativa por parte do grande grupo (toda a turma). A aprendizagem directa envolve ainda a
concepção de uma intervenção/programa, o desenho da sua avaliação e sua discussão.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The classes are divided into two separate terms, the first on reflective theory with group debate and the second an
autonomous, small-scale group work, performed outside the classroom setting. This proposal for the subject sets
out to contribute towards a co-constructed appropriation, between student and teacher, of the conceptual
frameworks analysed in the subject.
The teaching methodology followed in class is theoretical and reflective based, with a group debate at the
beginning of the class, stemming from and stimulated by the autonomous research of group work carried out in the
previous class, outside the classroom setting and monitored by teachers. This methodology contributes to the
research, selection and critical evaluation of scientific information regarding adaptation and risk processes and
preventive and promotional procedures. in multiple educational and populational settings amd also to the critical
reflection of intervention proposals in the field of adaptation and risk. Questions emerge from this work which are
presented by students throughout the theoretical discussion of the theme. The question-preparing work paves the
way for more student involved and active participation and a comprehensive formulation of the issue in both
theoretical and practical terms. The drawing up of individual answers to some of the questions formulated by the
group gives rise to a more individual form of reflection, thus enabling specific and individualised feedback, as well
as to more in-depth theoretical and practical knowledge of the areas of promotion and risk within the scope of
health and well-being. This sharing experience simultaneously creates opportunities for both oral and written
communication on such themes and procedures.
Another teaching methodology used draws on direct learning, namely through student organisation of a scientific
meeting (seminar), with teacher support. The choice of themes, guests, presentation grid, logistics, human and
financial resources, invitations and advertising are the responsibility of the whole group, in a team task requiring
articulation, autonomy and initiativeon the part of the large group (the whole class).

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bonino, S., Cattelino, E. & Ciairano, S. (2003). Adolescents and risk. Milão: Springer.
Bornstein,M., Davidson, L., Keyes, C., & Moore, K. (Eds.) (2003). Well-Being:
Positive development across the life course. Mahwah. NJ: Lawrence Erlbaum
Associates.
Bryant, F. & Verofff, J. (2007). Savoring: A new model of positive experience. New
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Fernández-Ballesteros, R. (Ed.) (1996). Evaluación de programas: Un guía práctica
en ámbitos sociales, educativos y de salud. Madrid: Sintesis Psicología.
Lucas, K. e Lloyd, B. (2005). Health promotion: Evidence and experience. London:
Sage.
Marques Pinto, A., & Chambel , M.J. (Eds. (2008). Burnout e engagement em contexto
organizacional. Estudos com amostras portuguesas. Lisboa: Livros Horizonte.
Romer, D. (Ed.) (2003). Reducing adolescent risk: Toward an integrated approach. Thousand
Oaks: Sage.

Mapa IX - Auto-Regulação da Aprendizagem no Ciclo de Vida, Psicologia da Educação e da Orientação, 4º, 2º Sem

6.2.1.1. Unidade curricular:
Auto-Regulação da Aprendizagem no Ciclo de Vida, Psicologia da Educação e da Orientação, 4º, 2º Sem
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Margarida Vieira da Veiga Simão: 4h/semana; 4 h/week

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):
Competências de autorregulação da aprendizagem; competências de reflexão crítica sobre os diferentes quadros
conceptuais decorrentes das teorias e modelos, das metodologias de avaliação e das linhas de investigação;
competências de análise de programas/projetos/situações educativas no âmbito da autorregulação da
aprendizagem; competências de conceção de ambientes educativos coerentes com as propostas teóricas
analisadas; competências investigativas de recolha de dados, de pesquisa bibliográfica, de análise e interpretação
de dados e atitude científica/problematizadora acerca da aprendizagem auto-regulada em contextos educativos e
ao longo do ciclo de vida; competências de comunicação oral e de escrita científica; competências sócio-afetivas
de colaboração e trabalho em equipa, desenvolvendo o sentido crítico em relação a si próprio, a abertura a
perspetivas alternativas, o poder de argumentação, o comprometimento com o trabalho coletivo e o sentido de
apoio e entreajuda.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Skills of self-regulated learning; skills of critical reflection on the different conceptual frameworks derived from
theories and models of assessment methodologies and lines of research, analytical skills for analyzing programs /
projects / educational situations in the context of self-regulated learning; skills for the conception of educational
environments consistent with the theoretical proposals analyzed; investigative skills to collect data, bibliographic
research, analysis and interpretation of scientific data and attitudes / problem-solving of self-regulated learning in
educational settings and throughout the life cycle; oral and written scientific communication skills, socio-affective
skills of collaboration and teamwork, developing a critical sense of one's self, openness to alternative perspectives,
the power of argument, the commitment to collective work and the sense of support and assistance.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I Conceptualização e modelos da aprendizagem auto-regulada. Perspetivas psicológicas e educacionais
Teorias e modelos sobre a aprendizagem auto-regulada (Fases, processos e componentes da aprendizagem
auto-regulada)
O papel da motivação na autorregulação da aprendizagem
As características dos adultos como aprendentes.
II Oportunidades de autorregulação da aprendizagem em Contexto Educativo e Formativo
Métodos de ensino para favorecer a autorregulação da aprendizagem
A avaliação da aprendizagem auto-regulada
O Portefólio como instrumento de aprendizagem, de formação, de avaliação e de creditação
Auto-regulação e ambientes de aprendizagem: conceção, desenvolvimento e avaliação
Auto-regulação da aprendizagem em ambientes de aprendizagem enriquecidos tecnologicamente
O papel da autorregulação da aprendizagem no processo formativo dos aprendentes no ciclo de vida
A aprendizagem auto-regulada e a formação de profissionais
III: Linhas de Investigação e instrumentos de avaliação

6.2.1.5. Syllabus:
I: Conceptualization and models of self-regulated learning. Psychological and educational perspectives
Theories and models of self-regulated learning (Stages, processes and components of self-regulated learning)
The role of motivation in learning self-regulation
The characteristics of adults as learners.
II: Opportunities for self-regulation of learning in education and training
Teaching methods to encourage self-regulation of learning
The assessment of self-regulated learning
The Portfolio as a learning tool, training, evaluation and accreditation
Self-regulation and learning environments: conception, development and evaluation
Self-regulated learning in technology-enriched learning environments
The role of self-regulation of learning in the learning process of learners in the life cycle
The self-regulated learning and training professionals
III: Research Lines and assessment tools

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A UC obedece a uma lógica explicativa, compreensiva, reflexiva e aplicativa, pois visa introduzir, aprofundar ou
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reestruturar conceções sobre a aprendizagem auto-regulada e elaborar princípios orientadores de promoção,
intervenção e formação em contexto educativo e formativo. Pretende-se a apropriação, por parte dos alunos, de um
património teórico e de investigação já produzido acerca da aprendizagem auto-regulada em contextos educativos,
ao longo do ciclo de vida; a produção de conhecimento a ser depois comunicado nas sessões, construído com
base na reflexão sobre as vivências dos alunos e das atividades de pesquisa orientada para a recolha, análise e
interpretação de informação e que o processo formativo constitua um momento em que os alunos são incentivados
a trabalhar colaborativamente no sentido da construção de um clima de partilha e cooperação, que estimule o
desenvolvimento de grupos e de comunidades de aprendizagem na universidade e se transfira ao local de trabalho.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course follows an explanatory, understable, reflexive and application logic, as it aims to introduce, strengthen
or restructure conceptions of self-regulated learning and develop guiding principles for the promotion, intervention
and training in education and training. It is intended that students get acquainted with theoretical and research
aspects of self-regulated learning in educational settings throughout the life cycle; the production of knowledge to
be communicated in later sessions, based on reflection as well as the experiences of students and research-
oriented activities for the collection, analysis and interpretation of information; and the training process may be a
moment in which students are encouraged to work collaboratively towards building a climate of sharing and
cooperation, to foster the development of groups and learning communities in the university and transfer to the
workplace.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Parte-se da análise de casos e de situações vividas pelos alunos para a informação e problematização de conceitos
e para a concepção, fundamentação, desenvolvimento e avaliação de estratégias de investigação/intervenção
/formação. Utiliza-se o trabalho individual, os grupos de apoio e o grupo turma. Os alunos procedem à leitura,
análise e discussão de textos teóricos e de investigação, que permitem definir princípios, estratégias e
modalidades de investigação/intervenção/formação e desenvolver competências de reflexão sobre as situações
vividas e ou analisadas, com suporte teórico. Auto e co-avaliação das aprendizagens. Construção de um portefólio
(planeamento estratégico, execução e avaliação das atividades e.g., entrevista com tarefa, casos de formação.
Tutoria curricular para orientar e apoiar o estudo, a realização das actividades e aprofundamento de temáticas
específicas. Utilização da Plataforma Moodle. Recurso a convite a investigadores do PEAAR.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes begin with the analysis of cases and situations encountered by students for information and questioning
of concepts and the design, rationale, development and evaluation of research strategies / intervention / training.
We use individual work, support groups and class as a group. Students will read, analyze and discuss theoretical
writings and research, which allow to define principles, strategies and forms of support / intervention / to train and
develop skills of reflection on the situations experienced and or analyzed, with theoretical support. Self and
co-learning assessment. Construction of a portfolio (strategic planning, implementation and evaluation of activities,
such as interviewing with tasks, training cases). Curriculum tutoring to guide and support studying, the
performance of the activities and exploration of specific issues. Use of the Moodle Platform. Invitation of the PEAAR
researchers.

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

Seguindo o princípio do isomorfismo pedagógico a UC constitui uma oportunidade para os estudantes refletirem,
de forma fundamentada, sobre si enquanto aprendentes e sobre as suas futuras práticas profissionais. Organiza-se
em torno de dois momentos: trabalho de forma mais diferenciada e nos grupos de apoio, com a supervisão do
docente e trabalho em plenário (e.g., exposição teórica de conteúdos, debates) e os eixos estruturantes são cinco:
exposição/explicação; portefólio, grupo de ajuda, entrevista com tarefa, ciclo de debates. As aulas são estruturadas
para um aprofundamento de quadros teóricos e para o desenvolvimento de competências pessoais de reflexão, de
análise e de investigação e intervenção do psicólogo em contexto educativo. A avaliação é encarada como parte
integrante do processo de ensino/aprendizagem e considerada como um meio para promover a regulação da
aprendizagem e a construção do conhecimento. Para além de ter sido utilizado como instrumento de avaliação o
portefólio (individual de testemunhos de aprendizagem que deverá conter a análise, reflexão e avaliação dos
elementos/projetos apresentados/produzidos durante as aulas e no trabalho autónomo) também se constitui como
estratégia de autorregulação da aprendizagem permitindo ao estudante tornar-se mais participativo, autónomo e
motivado proporcionando também momentos de co-avaliação com a sua partilha. A realização da entrevista com
tarefa em torno da arquitetura processual do construto da aprendizagem auto-regulada (cíclico: fase da antevisão e
planeamento estratégico; execução/monitorização/controlo volitivo, avaliação/reflexão) permite focalizar, articular,
organizar, fundamentar o trabalho e fornecer um fio condutor claro. A utilização de grupos de apoios possibilita a
co-construção e a ajuda. Os debates e os fóruns de discussão /reflexão (recurso à plataforma moodle) constituem
um espaço de interação em que participam alunos, professores, diplomados em cursos anteriores e alunos de
doutoramento. A oportunidade proporcionada pelas atividades práticas referidas contribui para o desenvolvimento
das seguintes competências: de autorregulação da aprendizagem; de reflexão crítica sobre os diferentes quadros
conceptuais decorrentes das teorias e modelos, das metodologias de avaliação e das linhas de investigação;
investigativas de análise e interpretação de dados e atitudes científica/problematizadora acerca da aprendizagem
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auto-regulada e sócio-afetivas de colaboração e trabalho em equipa, desenvolvendo o sentido crítico em relação a
si próprio, a abertura a perspetivas alternativas, o poder de argumentação, o comprometimento com o trabalho
coletivo e o sentido de apoio e entreajuda.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Following the principle of isomorphism, the course is an educational opportunity for students to reflect about
themselves as learners and about their future professional practices. It is organized around two moments:
differentiated work and support groups under the supervision of the teacher and plenary work (eg, theoretical
presentation of content, debates) with five structural axes that include: exposition / explanation; portfolio, support
group, job interview, and a cycle of debates. Classes are structured for a deepening of theoretical frameworks and
the development of personal reflection, analysis and research as well as the intervention of psychologists in
educational contexts. Evaluation is seen as an integral part of the teaching / learning process and considered as a
means to promote the regulation of learning and knowledge construction. In addition to being used as an
evaluation tool, the portfolio (individual testimonies of learning that will include the analysis, reflection and
evaluation of the elements / projects presented / produced during classes and autonomous work) is also a strategy
of self-regulated learning, allowing the student to become more participative, self motivated and also providing
moments of co-assessment and sharing. The interview with a task around the procedural architecture of the
construct of self-regulated learning (cyclical: forethought and strategic planning, implementation / monitoring /
volitional control, evaluation / reflection) allows the student to focus, coordinate, organize, and support the work,
providing a clear narrative. The use of support groups enables co-construction and support. The debates and
forums for discussion / reflection (use of Moodle) are spaces for interaction involving students, teachers, graduates
of previous courses and PhD students. The opportunity provided by these practical activities helps to develop the
following skills: self-regulated learning, critical reflection of the different conceptual frameworks, derived from
theories and models of assessment methodologies and lines of research, investigative analysis and interpretation
of data and scientific attitudes / problem-solving of self-regulated learning and socio-affective collaboration and
teamwork, developing a critical sense of one's self, openness to alternative perspectives, debate, the commitment
to collective work and sense of support and assistance.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Boekaerts, M. & Corno, L. (2005). Self-Regulation in the Classroom: A Perspective on Assessment and Intervention.
Applied Psychology: An international Review, 54 (2), 199–231
Boekaerts, M., Pintrich, P. & Zeidner, M. (Eds.) (2000). Handbook of self-regulation. London: Academic Press
Bronson, M., (2000). Self-regulation in Early Childhood: Nature and Nurture. NY: The Guildford Press
Lopes da Silva, A., Sá, I., Duarte, A., Veiga Simão, A. M. (2004). A aprendizagem auto-regulada pelo estudante:
perspetivas psicológicas e educacionais. Porto Editora.
Veiga Simão, A. M., Lopes da Silva, A. & Sá, I (Orgs.) (2007). Autorregulação da Aprendizagem: das Conceções às
Práticas. Lisboa: Educa & Ui&dCE
Zimmerman, B., & Schunk, D. (2008) Motivation and Self-Regulated Learning: Theory, Research and Applications.
NY: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers
Zimmerman, B., & Schunk, D. (Eds.) (2011). Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance, NY:
Routledge

Mapa IX - As Pessoas, o Trabalho e as Organizações, Psi. Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações,4º1S

6.2.1.1. Unidade curricular:
As Pessoas, o Trabalho e as Organizações, Psi. Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações,4º1S

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Eduarda Carlos Castanheira Fagundes Duarte: 2h/semana; 2h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Filipa Vieira da Silva Castanheira: 2h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Filipa Vieira da Silva Castanheira: 2h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
São objectivos gerais de aprendizagem: Adquirir conhecimentos integrados (teóricos e aplicados) sobre Psicologia
dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações e Desenvolver uma versão geral da actuação do
psicólogo em Recursos Humanos, Trabalho e Organizações.
Nesta unidade curricular, os alunos deverão: Compreender os contributos específicos de cada núcleo e a sua
complementaridade para a intervenção nos diferentes contextos de emprego, empregabilidade e organizações;
Identificar os diversos domínios da Psicologia dos Recursos Humanos, da Psicologia do Trabalho e da Psicologia
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das Organizações; Definir o que são organizações e quais os seus atributos; Analisar o impacto do trabalho na
vida dos trabalhadores; Distinguir o contributo das diferentes teorias para a concepção e gestão das organizações;
Identificar diferentes características da organização que condicionam o comportamento das pessoas no trabalho;
Demonstrar vantagens de diferentes formas de organizar o trabalho.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Main learning objectives are: Develop an integrated knowledge (theoretical and applied) on Psychology of Human
Resources, Work and Organizations and develop a global perspective of the course of action of the psychologist in
field of Human Resources, Work and Organizations.
In this course, students will: Understand the specific contributions of each domain and its complementarity to the
intervention in different contexts of employment, employability and organizations; identify the distinct areas of
Psychology of Human Resources, Psychology of Work and Organizational Psychology ; Define what organizations
are and its attributes, analyze the impact of work on individuals’ lives; distinguish the contribution of different
theories for the design and management of organizations; understand how different characteristics of the
organization influence people's behavior at work; demonstrate benefits of different ways of organizing work.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Domínios e metodologias em Psicologia dos Recursos Humanos, em Psicologia do Trabalho e em Psicologia das
Organizações; A Psicologia dos Recursos Humanos: das abordagens Tayloristas às perspectivas
Etnometodológicas; Os contextos da Psicologia dos Recursos Humanos: da vocação à construção; A Psicologia
do Trabalho: formas de organização do trabalho; O que são organizações; Como se estudam as organizações; O
impacto do trabalho nos indivíduos, nas organizações e nas famílias; A Teoria Clássica das Organizações; A
abordagem Humanista das Organizações.

6.2.1.5. Syllabus:
Domains and methodologies in Psychology of Human Resources, Psychology of Work and Organizational
Psychology. The Psychology of Human Resources: from Taylorist approaches to ethnomethodological
perspectives; The domains of the Psychology of Human Resources; The Psychology of Work: forms of work
organization; what are organizations; How to study organizations; the impact of work on individuals, organizations
and families, the Mechanistic approach and the Humanistic approach of Organizations.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da UC reflectem as 3 principais áreas de intervenção: A Psicologia do Trabalho, a
Psicologia das Organizações e a Psicologia dos Recursos Humanos. Para cada uma destas áreas são
estabelecidos objectivos e competências ao nível da Aquisição de Conhecimento Avançado
(objectivos/competências 1, 2, 3) bem como também de Competências Transversais (objectivos/competências 4, 5,
6).
Os conteúdos programáticos enunciados constituem uma amostra de conhecimentos avançados essenciais à
intervenção do psicólogo em contexto de trabalho e das organizações, bem como de metodologias de estudo e de
diagnóstico organizacional. Pretende-se que os alunos desenvolvam uma versão global da actuação do psicólogo
em Recursos Humanos, Trabalho e Organizações

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of this course reflect the three main areas: The Psychology of Work, Organizational Psychology,and
Psychology of Human Resources. For each of these areas we established objectives and competencies for
Advanced Knowledge Acquisition (objectives / competencies 1, 2, 3) and also for soft skills development
(objectives / skills 4, 5, 6).
The syllabus contains a sample of advanced knowledge essential to the intervention of the psychologist in the
context of work and organizations, as well as methods for study and organizational diagnosis. It is intended that
students develop a global perspective of the actions of the psychologist in Human Resources, Work and
Organizations

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Considera-se que a participação activa dos estudantes é essencial para a concretização dos objectivos
pedagógicos e de aprendizagem da UC. Assim, são utilizados pelos docentes diferentes metodologias, que
incluem actividades de aplicação que se desenvolve em pequenos grupos de estudantes, seguindo-se uma
apresentação, debate e discussão ao nível do grupo turma. Por outro lado, os conteúdos serão sempre
apresentados a partir de um debate entre o docente e os estudantes, o qual pressupõe a preparação prévia dos
estudantes, através da leitura da bibliografia específica antes da sessão. É com base nesta preparação que o
docente incentiva o debate com os estudantes, colocando questões que julga pertinentes em cada tema. A
avaliação inclui: 1. um trabalho de grupo apresentado em aula (40%) e 2. Relatório individual de análise/reflexão
/discussão mais aprofundado do tema anteriormente apresentado em grupo (60%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
It is considered that the active participation of students is essential to the achievement of teaching and learning
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objectives at this course. Thus, teachers employ different methodologies, including practical activities, developed
in small groups of students, followed by a presentation, debate and discussion at the group class. On the other
hand, the contents always raise a discussion between teacher and students, which requires the prior preparation of
students, by reading the research literature before the session. It is based on this preparation that the teacher
encourages discussion with students asking questions that are considered relevant to each theme. The evaluation
includes: 1. a group work presentation in class (40%) and 2. Individual Report of analysis / reflection / discussion of
the topic previously presented (60%).

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

A participação activa dos alunos, bem como a exigência de uma preparação prévia adequada que lhes permita
analisar de forma crítica e discutir os principais temas tem por base a noção de que, neste nível de ensino, é
fundamental desenvolver a autonomia dos alunos, a sua capacidade de aprendizagem, mas também
proporcionar-lhes momentos de desenvolvimento pessoal e social. As metodologias de ensino de carácter mais
expositivo e a realização dos trabalhos individuais e de grupo visam contribuir para o desenvolvimento de
objectivos/competências relacionadas com a aquisição de conhecimentos, mas também das competências
consideradas de natureza transversal (comunicar oralmente e por escrito; pensar de forma criativa e desenvolver
novas ideias e conceitos; pesquisa bibliográfica).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The active participation of students as well as the need for adequate preparedness to enable them to critically
analyze and discuss the main themes is based on the notion that this is crucial to develop the students' autonomy,
their learning ability, but also provide them with moments of personal and social development. The teaching
methods of a more expository nature and the development of individual and group activities contribute to the
achievement of objectives / competencies related to the acquisition of knowledge but also skills considered more
transversal in nature (oral and written communication; creative thinking and development of new ideas and
concepts; literature review).

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Anderson, N., Ones, D. S., Sinangil, H. K., & Viswesvaran, C. (2005). Handbook of Industrial, Work and
Organizational Psychology. London: Sage.
Anderson, V. (2004). Research methods in Human Resource Management. London: Chartered Institute of Personnel
and Development.
Blustein, D. (2006). The Psychology of Working. Mahwah, NJ: Lawrence Erbaum Associates.
Chambel, M.J., & Curral, L. (2008). Psicologia Organizacional. Da Estrutura à Cultura. Lisboa: Livros Horizonte.
Duarte, M. E. (2009). The psychology of life construction. Journal of Vocational Behavior, 75 (3), 259-266.
Effron, M., Gandossy, R., & Goldsmith, M. (Eds.). (2003). Human resources in the 21st century. Hoboken, NJ: john
Wiley.
Ivancevich, J. (2007). Human resources Management. Singapore. McGraw – Hill.

Mapa IX - Planeamento Integrado de Recursos Humanos, Psi Recursos Humanos, do Trabalho e Organizações, 4º 1ºS

6.2.1.1. Unidade curricular:
Planeamento Integrado de Recursos Humanos, Psi Recursos Humanos, do Trabalho e Organizações, 4º 1ºS

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Manuel Joaquim Henriques Rafael: 1,5h/semana; 1,5h/week.

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Eduarda Carlos Castanheira Fagundes Duarte: 1,5h/semana;
Maria do Rosário Moreira Lima:1h/semana.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Eduarda Carlos Castanheira Fagundes Duarte: 1,5h/week
Maria do Rosário Moreira Lima: 1h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1.Adquirir e integrar conhecimentos sobre modelos, metodologias e processos de planeamento, recrutamento,
selecção e integração de Recursos Humanos.
2.Adquirir, compreender e integrar conhecimentos sobre políticas e estratégias de gestão das pessoas.
3.Adquirir e desenvolver conhecimentos e atitudes facilitadores da intervenção na gestão das pessoas em contexto
organizacional.
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4.Adquirir e desenvolver atitudes favoráveis à aprendizagem permanente em Psicologia dos Recursos Humanos;
5.Desenvolver competências e atitudes de rigor metodológico e deontologia no âmbito das políticas de Recursos
Humanos.
6.Capacidade para comunicar oralmente e por escrito.
7.Capacidade para pensar de forma criativa e desenvolver novas ideias e conceitos.
8.Aplicação de conhecimentos sobre pesquisa de bases de dados

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Acquire and integrate knowledge about models, methodologies and processes for planning, recruitment,
personnel selection and integration of Human Resources;
2. Acquire, understand and integrate knowledge about human resources management policies and strategies;
3. Acquire and develop knowledge and attitudes that facilitate intervention in human resources management in an
organizational context;
4. Acquire and develop positive attitudes to lifelong learning in Psychology of Human Resources;
5. Develop skills and attitudes of methodological rigor and ethics within the Human Resources policies;
6. Ability to communicate orally and in writing;
7. Ability to think creatively and develop new ideas and concepts.
8. Application of knowledge about research in bibliographic databases

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Planeamento de recursos humanos
A importância do capital humano
Metodologias de planeamento em recursos humanos
Políticas de planeamento em recursos humanos
Recrutamento, selecção e integração de recursos humanos
Metodologias, fontes e processos de recrutamento
Processos e técnicas de selecção
Acolhimento, integração e socialização de colaboradores
Avaliação em recursos humanos
Metodologias e técnicas de avaliação
Aspectos éticos da avaliação

6.2.1.5. Syllabus:
Human resources planning
The importance of human capital
Human resources plannning methodologies
Human resources planning policies
Recruitment, personnel selection and integration of human resources
Recruitment methodologies and sources
Personnel selection techniques and processes
Reception, integration and socialization of employees
Evaluation in Human Resources
Methodologies and evaluation techniques
Ethical aspects of assessment

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos e competências estabelecidos para a UC situam-se ao nível da Aquisição de Conhecimento
Avançado bem como Competências Transversais.
Os conteúdos programáticos enunciados constituem uma amostra de conhecimentos avançados essenciais à
intervenção do psicólogo em contexto de recursos humanos no que respeita a Teorias explicativas do
comportamento, orientadoras para o campo de intervenção profissional, bem como Teorias explicativas de
métodos de avaliação e de diagnóstico, e de Teorias explicativas de técnicas de intervenção.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The aims established are related with the acquisiton of advanced knowledge and also with soft competencies.
The contents constitute a sample of advanced knowledge essential to the intervention of the psychologist in the
context of human resources development in relation to theories of behavior (guidelines for professional
intervention), Theories and methods of assessment, and Theories of intervention techniques.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sessões presenciais de carácter teórico-expositivo para enquadramento e colocação/resolução de problemas.
Sessões presenciais teórico-práticas (articulação entre aspectos conceptuais e componentes práticos).
Realização de trabalhos individuais e em grupo, escritos e orais
Estudos de caso/exemplos práticos
A avaliação será composta por: 1- um trabalho de grupo apresentado em aula e por escrito no formato de artigo
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científico (60%); 2- três trabalhos individuais de reflexão pessoal (30%); 3- Presença e participação nas aulas (10%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classroom sessions of theoretical exhibition for questioning and problem solving.
Theoretical and practical classroom sessions (linking conceptual and practical components).
Individual and group projects, written and oral.
Case studies.
The evaluation will consist of: 1 - a group work presentation in class and written in the format of a scientific paper
(60%) 2 - three individual works/reflections (30%); 3 - Attendance and class participation (10%).

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

As metodologias de ensino de carácter mais expositivo visam contribuir para o desenvolvimento de objectivos
relacionados com a aquisição de conhecimentos, para as quais se espera que contribuam também os trabalhos
individuais e de grupo realizados pelos alunos, bem como os estudos de caso/exemplos práticos. No que respeita
às competências consideradas de natureza transversal (comunicar oralmente e por escrito; pensar de forma
criativa e desenvolver novas ideias e conceitos; pesquisa bibliográfica) as metodologias de ensino mais
directamente relacionadas referem-se à realização de trabalhos quer individuais quer em grupo que implicam
pesquisa bibliográfica, procura de novas soluções, bem como a sua comunicação por escrito e oral com avaliação
contínua ao longo do ano lectivo.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The learning methods with a more expository nature aim to contribute to the development of competencies related
to the acquisition of knowledge, to which must also contribute individual and group projects by the students as
well as case studies.
Concerning competences of transversal nature (communicate oraly and written, think creatively and develop new
ideas and concepts, literature review) the learning methods are more directly related to the development of
individual or group projects which imply bibliographic research, and the search for new solutions as well as its
written and oral communication with continuous evolution throughout the year.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Dessler, G. (2011). Human resource management (12th ed.). New Jersey: Pearson Prentice-Hall.
Duarte, M. E. (2004). O indivíduo e a organização: Perspectivas de desenvolvimento. Psychologica, (nº especial),
549-557.
Prien, E. P., Schippmann, J. S., & Prien, K. O. (2003). Individual assessment as practiced in industry and consulting.
New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Schmitt, N., & Chan, D. (1998). Personnel selection. London: Sage Publications.
Slack, N., Chambers, S., & Johnston, R. (2004). Operations management. (4th ed.). Essex: Prentice Hall.

Mapa IX - Psicologia do Trabalho, Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações, 4º 1º Sem

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia do Trabalho, Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações, 4º 1º Sem

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Isabel Araújo Paredes Horta Alves: 4h/semana;4 h/week

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):
- Adquirir e construir conhecimentos para compreender e explicar o comportamento e o desempenho das pessoas
no trabalho, aplicando teorias e métodos provenientes da Psicologia;
- Saber utilizar técnicas de análise do trabalho e das profissões para conhecer, compreender e descrever o
conteúdo e o contexto do trabalho e as exigências colocadas a quem o desempenha, de modo a possuir a
informação necessária para resolver problemas e intervir em todas as áreas da gestão das pessoas nas
organizações;
- Adquirir atitudes favoráveis à atualização permanente dos conhecimentos sobre o trabalho e as profissões, e
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sobre o impacto que o conteúdo e o contexto em que o trabalho é realizado tem nos comportamentos, nas
competências, no bem-estar e na motivação das pessoas que o realizam.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To obtain and build knowledge to understand and explain behavior and performance of people at work by applying
theory and methods from Psychology;
- To know how to use work and job analysis methods to understand and describe job content and work context,
and to generate a person specification for the job role, ensuring that we have the information needed for the
solution of virtually every human resource problems in a organization;
- To acquire positive attitudes in terms of continuous self-actualization about the world of work and the
occupations, and about the impact that job content and work context have on behaviors, competencies, well-being
and motivation of the individuals.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A análise do trabalho ou das funções. A descrição das atividades e a análise das exigências profissionais. Perfis
de exigências/atributos e de competências. Diretórios de competências.
2. Os diversos tipos de sistemas de agrupamento das profissões. Critérios de organização e utilizações. A rede de
informação sobre as profissões.
3. O planeamento/"design" das funções.
4. A avaliação/qualificação das funções.
5. A qualidade de vida no trabalho. A carga de trabalho e o stresse. A saúde mental.
6. A ergonomia.
7. Avaliação do Desempenho. Sistemas e critérios. Objetivos qualitativos, quantitativos e funcionais. A
reunião/entrevista de avaliação do desempenho.
8. Profissões e carreiras: pessoas, organizações e economia. A demografia profissional. Políticas e programas de
emprego.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Job and work analysis. Job content and context description and person specification. Personal job
demands/worker attributes requirements and competency profiles. Competency models and frameworks.
2. Types of occupational and job classification systems. The occupational information network.
3. Job design.
4. Job evaluation.
5. Workload, stress, occupational health and well-being at work.
6. Ergonomics and human machine interaction.
7. Performance measurement and appraisal. Systems, methods and criteria used. The performance appraisal
interview.
8. Occupations and work career: people, organizations and economical context. Occupational demographics.
Employment Policies and Programs.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O domínio da Psicologia do Trabalho e das Organizações é o do estudo do comportamento das pessoas no
trabalho numa, ou em ligação com uma, organização (Drenth et al., 1998).

Relativamente ao domínio concreto da Psicologia do Trabalho, o foco é colocado no estudo do trabalho em si
mesmo. Para isso, é necessário descrever o contexto em que o trabalho é realizado e as atividades e as tarefas
desempenhadas, e analisar as exigências individuais associadas (análise do trabalho ou de funções). A Psicologia
do Trabalho centra-se nos temas relacionados com esta compreensão daquilo que tem de ser feito e como
(atividades/tarefas/exigências/competências), e de como recompensar e aumentar a produtividade, o bem-estar e a
motivação dos trabalhadores. Isto é coberto pelos temas da avaliação e qualificação de funções, do planeamento
("design") do trabalho e das funções, da carga de trabalho e gestão do stresse, da ergonomia e interação pessoa-
máquina, e da medição/avaliação do desempenho.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The domain of Work and Organizational Psychology refers to the human behavior at work in, or in connection with,
a work organization (Drenth et al., 1998).

In what specifically concerns Work Psychology sub field, the emphasis is laid on the study of the work content
itself. To do this, it is necessary to describe the work context, i. e. the environment that surrounds the job, and the
activities / responsibilities / tasks involved, and to analyze the personal requirements to perform the job effectively
(job or work analysis). The focus of Work Psychology is on topics related with what tasks need to be accomplished
and on the attributes necessary to accomplish those tasks, and how to compensate and enhance the productivity,
well-being and motivation of people at work. This is covered by subjects as job evaluation, work and job design,
workload and stress management, ergonomics and human-machine interaction, and performance measurement
and appraisal.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo, análise e discussão de textos e de temas, exercícios práticos individuais e de grupo, e trabalho
de campo.

A avaliação consiste em:

- Um trabalho prático individual (10 Páginas+Anexos): Elaboração de uma monografia profissional documental
incluindo a análise de um posto de trabalho – Nota mínima: 10 valores, peso de 50% na classificação final.

- Um exame final escrito – Nota mínima: 10 valores, peso de 50% na classificação final.

A participação nas aulas e a resposta às solicitações individuais e de grupo, como comentário de textos e
apresentações orais, têm um peso valorizador na nota final atribuída.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures by teacher, articles and book chapters analysis, oral presentations by students, group working activities
and reports, and a practical activity: carrying out a real job analysis.

The evaluation comprises two formal elements:

- An individual practical activity: job analysis to produce an Occupational Monograph including job description and
person specification (10 Pages + Appendixes). 50% weight on the final grade. Minimum mark = 10 (on a 0-20 scale).

- A final written examination. 50% weight on the final grade. Minimum mark = 10 (on a 0-20 scale).

Participation during classes, oral presentations, group reports and comments on articles have a positive impact on
the final grade.

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

Esta unidade curricular tem como objetivo não só o desenvolvimento do conhecimento e da compreensão sobre os
temas da Psicologia do Trabalho, mas também o desenvolvimento de atitudes favoráveis à investigação e
atualização nesta área.

Os métodos de ensino e de avaliação têm em consideração um equilíbrio entre a aquisição de conhecimentos
teóricos, avaliados predominantemente com o exame escrito, e de capacidades práticas, com a introdução de um
trabalho de campo que permite aos alunos o contacto e a aplicação no terreno de algumas das teorias e métodos
de recolha de dados expostos nas aulas. Há também uma preocupação em desenvolver competências transferíveis,
como capacidade de comunicação escrita e oral, competências para entrevistar e capacidade de iniciativa, já que
um dos métodos de análise do trabalho utilizados no trabalho prático é o da entrevista de análise de funções
(preparada através de um trabalho de grupo e da construção de um guião), e é incentivada a pró-atividade dos
alunos para contactarem organizações e titulares de funções, de modo a efetuarem a análise de um posto de
trabalho.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The objective of this curricular unit is not only to develop the knowledge and understanding about Work
Psychology topics, but also to develop positive attitudes towards the continuous research and self actualization in
this field.

The teaching and evaluation methods bear in mind the balance between theoretical knowledge development, mainly
assessed with the final examination, and practical skills development, provided mainly by a field work (job analysis)
that enables the students to put into practice the theory and methods they are studying.

Transferable competencies like written and oral communication skills, interview skills and initiative are also
addressed. One of the job analysis methods used in the field activity is the job analysis interview (prepared in a
work group activity and involving the preparation of a semi-structured interview guide) and students' proactivity is
encouraged in order to contact organizations and job holders to carry out the job analysis.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Arnold, J. et al. (2010). 'Work Psychology, Understanding Human Behaviour in the Workplace' (5th ed). Essex:
Pearson Education Ltd.

Brannick, M. T., Levine, E. L. & Morgeson, F. P. (2007). 'Job and Work Analysis, Methods, Research and
Applications for Human Resource Management'. Los Angeles: Sage Publications.
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Cartwright, S. & Cooper, C., eds. (2008). 'The Oxford Handbook of Personnel Psychology'. New York: Oxford
University Press.

Chmiel, N., ed. (2008). 'An Introduction to Work and Organizational Psychology, A European Perspective' (2nd ed.).
Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.

Doyle, C. E. (2004). 'Work and Organizational Psychology - An Introduction with Attitude'. East Sussex, UK:
Psychology Press.

Matthewman, L., Rose, A. & Hetherington, A., eds. (2009). 'Work Psychology, An Introduction to Human Behaviour
in the Workplace'. New York: Oxford University Press.

Mapa IX - Desenvolvimento Estratégico de Recursos Humanos,Psicologia dos Rec.Hum. do Trabalho e das Org, 4º,2º

6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenvolvimento Estratégico de Recursos Humanos,Psicologia dos Rec.Hum. do Trabalho e das Org, 4º,2º

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Manuel Joaquim Henriques Rafael:1,5h/semana;1,5h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Eduarda Carlos Castanheira Fagundes Duarte:1, 5h/semana
Maria do Rosário Moreira Lima: 1h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Eduarda Carlos Castanheira Fagundes Duarte: 1,5h/week
Maria do Rosário Moreira Lima: 1h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos/competências

1 Conhecer e avaliar criticamente modelos e intervenções para o desenvolvimento estratégico de recursos
humanos;
2 Conhecer e demonstrar competências de aplicação sobre modelos, dimensões, processos e variáveis de carreira;
3 Conhecer e demonstrar competências sobre estratégias e práticas de desenvolvimento em formação e avaliação
de recursos humanos;
4 Identificar, explorar e aprofundar temas relevantes de investigação e de intervenção em Psicologia dos Recursos
Humanos;

5 Capacidade para comunicar oralmente e por escrito;
6 Capacidade para pensar de forma criativa e desenvolver novas ideias e conceitos;
7 Aplicação de conhecimentos sobre pesquisa de bases de dados bibliográficos, revisão de literatura científica, e
elaboração de trabalhos no âmbito do Desenvolvimento de Recursos Humanos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1 Understand and critically evaluate models and interventions for Strategic Human Resources Development
2 Understand and demonstrate skills of application of career models, dimensions, processes and variables;
3 Understand and demonstrate competence on developing strategies and practices in training and evaluation of
human resources;
4 Identify, explore and develop relevant topics for research and intervention in Psychology of Human Resources;

5 Ability to communicate orally and in writing;
6 Ability to think creatively and develop new ideas and concepts;
7 Application of knowledge about research in bibliographic databases, scientific literature review, and preparation
of work related with Human Resources Development

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Desenvolvimento Estratégico de Recursos Humanos: modelos e gestão estratégica
2.Gestão e desenvolvimento de carreiras nas organizações
3.Counseling / Coaching / Gestão de talentos: perspectivas de intervenção
4.Formação de pessoas nas organizações: planeamento, desenvolvimento e avaliação
5.Temas de investigação e de intervenção: Carreiras e novos contextos: internacionalização, emigração e
globalização; Responsabilidade social; empenhamento organizacional, cidadania organizacional; Intervenções
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organizacionais: contextos de desenvolvimento, estratégias e técnicas de formação; tutoria; outplacement;
sistemas de avaliação de desempenho.

6.2.1.5. Syllabus:
1.Strategic Human Resources Development: models and strategic management
2.Career development and career management in organizations
3.Counseling / Coaching / Talent management: perspectives of intervention
4. Personnel training in organizations: planning, development and evaluation
5.Research and intervention topics: Careers and new contexts: globalization, migration and globalization, social
responsibility, organizational commitment, organizational citizenship, organizational interventions: training
strategies and techniques, coaching, outplacement, performance appraisal systems.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos e competências estabelecidos para a UC situam-se ao nível da Aquisição de Conhecimento
Avançado (objectivos/competências 1, 2, 3 e 4) bem como também Competências Transversais
(objectivos/competências 5, 6 e 7).
Os conteúdos programáticos enunciados constituem uma amostra de conhecimentos avançados essenciais à
intervenção do psicólogo em contexto de recursos humanos no que respeita a Teorias explicativas do
comportamento, orientadoras para o campo de intervenção profissional, bem como Teorias explicativas de
métodos de avaliação e de diagnóstico, e de Teorias explicativas de técnicas de intervenção.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The aims and competencies established are related with the acquisiton of advanced knowledge (objectives /
competencies 1, 2, 3 and 4) and also with soft competencies (objectives /competencies 5, 6 and 7).
The contents are a sample of advanced knowledge essential to the intervention of the psychologist in the context of
human resources development in relation to theories of behavior (guidelines for professional intervention),
Theories and methods of assessment, and Theories of intervention techniques.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sessões presenciais de carácter teórico-expositivo para enquadramento e colocação/resolução de problemas.
Sessões presenciais teórico-práticas (articulação entre aspectos conceptuais e componentes práticos).
Realização de trabalhos individuais e em grupo, escritos e orais
Estudos de caso/exemplos práticos
A avaliação será composta por: 1- um trabalho de grupo apresentado em aula e por escrito no formato de artigo
científico (60%); 2- três trabalhos individuais de reflexão pessoal (30%); 3- Presença e participação nas aulas (10%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classroom sessions of theoretical and exhibition for questioning and problem solving.
Theoretical and practical classroom sessions (linking conceptual and practical components).
Individual and group projects, written and oral.
Case studies.
The evaluation will consist of: 1 - a group work presentation in class and written in the format of a scientific paper
(60%) 2 - three individual works/reflections (30%); 3 - Attendance and class participation (10%).

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

As metodologias de ensino de carácter mais expositivo visam contribuir para o desenvolvimento de
objectivos/competências relacionadas com a aquisição de conhecimentos, para as quais se espera que contribuam
também os trabalhos individuais e de grupo realizados pelos alunos, bem como os estudos de caso/exemplos
práticos. No que respeita às competências consideradas de natureza transversal (comunicar oralmente e por
escrito; pensar de forma criativa e desenvolver novas ideias e conceitos; pesquisa bibliográfica) as metodologias
de ensino mais directamente relacionadas referem-se à realização de trabalhos quer individuais quer em grupo que
implicam pesquisa bibliográfica, procura de novas soluções, bem como a sua comunicação por escrito e oral com
avaliação contínua ao longo do ano lectivo.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The learning methods with a more expository nature aim to contribute to the development of competencies related
to the acquisition of knowledge, to which must also contribute individual and group projects by the students as
well as case studies.
Concerning competences of transversal nature (communicate oraly and written, think creatively and develop new
ideas and concepts, literature review) the learning methods are more directly related to the development of
individual or group projects which imply bibliographic research, and the search for new solutions as well as its
written and oral communication with continuous evolution throughout the year.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
Arnold, J., & Cohen,L. (2007).The psychology of careers in industrial and organizational settings: A critical but
appreciative analysis. International Review of Industrial and Organizational Psychology, 23, 1-44.
Duarte, M. E. (2009). The Psychology of life construction. Journal of Vocational Behavior, 75 (3), 259-266.
Greenhaus, J., Calanan, G., & Godshalk, V. (2000). Career management. London: Thomson Learning.
Ivancevich, J. (2007). Human Resource Management. Boston: McGraw -Hill.
Kirkpatrick, D. L. (1994). Evaluating training programs – The four levels. Berrett: Koehler Publishers, Inc.
Savickas, M., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J-P., Duarte, M.E., Guichard, J., Soresi, S., Van Esbroeck, R., & Van
Vianen, A. (2009). Life designing: a paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational
Behavior, 75 (3), 239-250.

Mapa IX - Stress e Bem-Estar no Trabalho e nas Organizações,Psicologia dos Rec.Hum.,do Trab. e das Org, 4º,2º

6.2.1.1. Unidade curricular:
Stress e Bem-Estar no Trabalho e nas Organizações,Psicologia dos Rec.Hum.,do Trab. e das Org, 4º,2º

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Filipa Vieira da Silva Castanheira: 2h/semana; 2h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Manuel Joaquim Henriques Rafael: 1h/semana
Maria José Chambel Soares: 1h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Manuel Joaquim Henriques Rafael: 1h/week
Maria José Chambel Soares: 1h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos gerais/Competências a desenvolver
1 Analisar as principais teorias e a investigação empírica sobre stress profissional, os seus factores antecedentes
e consequências, bem como os principais modelos de prevenção do stress e de promoção do bem-estar no
contexto do trabalho e das organizações;
2 Desenvolver competências de investigação aplicada no que respeita à Qualidade de Vida no trabalho e ao Stress
Profissional no domínio dos recursos humanos;
3 Identificar, explorar e aprofundar temas relevantes de investigação e de intervenção sobre Qualidade de Vida no
Trabalho, Bem- estar e Stress Profissional;
4 Comunicação oral e escrita;
5 Capacidade para pensar de forma criativa e desenvolver novas ideias e conceitos;
6 Aplicação de conhecimentos sobre pesquisa de bases de dados bibliográficos, revisão de literatura científica, e
elaboração de trabalhos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Main Objectives / Skills to develop
1. Analyze the most relevant theories and empirical research on occupational stress, its antecedents and
consequences, as well as the main models for prevention of stress and promotion of well-being in work and
organizations;
2. To develop research skills applied to Quality of Life and occupational stress research in the field of human
resources;
3. Identify and discuss relevant topics for research and intervention on Quality of Life at work, Well-being and
Occupational Stress;
4. Oral and written communication;
5. Ability to think creatively and develop new ideas and concepts;
6. Learning about research bibliographic databases, scientific literature review and research designs and
development.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 A Qualidade de Vida no Trabalho: importância, modelos, investigações e intervenção
2 Evolução das concepções e modelos de stress profissional
3 Relevo do estudo do stress profissional no contexto actual
4 Factores que desencadeiam stress no contexto do trabalho e das organizações
5 Consequências do stress profissional
6 Intervenções para prevenir e gerir o stress profissional
7 Promoção do bem-estar no contexto do trabalho e das organizações
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6.2.1.5. Syllabus:
1 The Quality of Life at work: importance, models, research and intervention
2 Evolution of concepts and models of occupational stress
3 Relevance of the study of occupational stress in the current working context
4 Factors that trigger stress in work and organizations
5 Consequences of occupational stress
6 Interventions to prevent and manage work-related stress
7 Promotion of well-being in work and organizations

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos e competências estabelecidos para a UC situam-se ao nível da Aquisição de Conhecimento
Avançado (objectivos/competências 1, 2, 3) bem como também Competências Transversais
(objectivos/competências 4, 5, 6).
Os conteúdos programáticos enunciados constituem uma amostra de conhecimentos avançados essenciais à
intervenção do psicólogo em contexto de recursos humanos no que respeita a Teorias explicativas do
comportamento, orientadoras para o campo de intervenção profissional, bem como Teorias explicativas de
métodos de avaliação e de diagnóstico, e de Teorias explicativas de técnicas de intervenção.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The objectives and competencies established for this course are located at the Advanced Knowledge Acquisition
(objectives / competencies 1, 2, 3) and also soft skills (objectives / skills 4, 5, 6).
The syllabus contained a sample of advanced knowledge essential to the intervention of the psychologist in the
context of human resources in relation to Theories of behavior, guidelines for the field of professional intervention,
Theories and methods of assessment and diagnosis, and Theories of intervention techniques

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os objectivos pedagógicos e de aprendizagem implicam a participação activa dos estudantes nas sessões
presenciais. Deste modo, serão utilizadas diferentes metodologias, nomeadamente a exposição teórica; análise e
discussão de textos teóricos e de investigações, de instrumentos de avaliação e de programas de intervenção;
Estudos de caso.
A avaliação será composta por: 1- um trabalho de grupo apresentado em aula (30%); 2- um trabalho individual de
pesquisa bibliográfica, no formato de artigo científico (50%); 3- Um relatório individual de análise das 2
videoconferências (10%); e 4 - Presença e participação nas aulas (10%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching and learning objectives involve the active participation of students in the classroom sessions. To that
aim, teachers will apply different methodologies, including theoretical exposition, analysis and discussion of
theoretical writings and research, assessment tools and intervention programs; Case Studies.
The evaluation will consist of: 1 - a group work presentation in class (30%) 2 - an individual work of literature
review, in the format of a scientific paper (50%) 3 - two individual reports about two videoconferences (10%) and 4 -
Attendance and class participation (10%).

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

As metodologias de ensino de carácter mais expositivo visam contribuir para o desenvolvimento de
objectivos/competências relacionadas com a aquisição de conhecimentos, para as quais se espera que contribuam
também os trabalhos individuais e de grupo realizados pelos alunos, bem como os estudos de caso/exemplos
práticos. No que respeita às competências consideradas de natureza transversal (comunicar oralmente e por
escrito; pensar de forma criativa e desenvolver novas ideias e conceitos; pesquisa bibliográfica) as metodologias
de ensino mais directamente relacionadas referem-se à realização de trabalhos quer individuais quer em grupo que
implicam pesquisa bibliográfica, procura de novas soluções, bem como a sua comunicação por escrito e oral.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Some teaching methods have a more expository nature and aim to contribute to the development of objectives /
skills related to knowledge acquisition, for which it is also expected the contribution of individual and group
assignments performed by students, as well as case studies’ analyses and discussion. With regard to more
transversal competencies (oral and written communication, thinking creatively and developing new ideas and
concepts; literature review; developing students’ autonomy) teaching methodologies include the carrying out of
work either individually or in group that imply literature review, search for new solutions, as well as oral and written
communication.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Aspinwall, L.G e Staudinger, U.M (2003). A psychology of human strengths: Fundamental questions and future
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directions for a positive psychology. Washington DC: American Psychological Association.
Cartwright, S., & Cooper, C. (2009). The Oxford Handbook of Organizational Well-being. New York: Oxford
University Press.
Dewe, P., Leiter, M. e Cox, T. (Eds.). (2000). Coping, health and organizations. New York: Taylor and Frances.
Kinder, A., Hughes, R., & Cooper, C. L. (2008). Employee well-being support. A workplace resource. Chicester: John
Wiley & Sons.
Lazarus, R.S. (1999). Stress and emotion: A new synthesis. London: Free Association
Books.
Marques-Pinto, A., & Chambel, M.J. (Eds) (2008). Burnout e Engagement em contexto organizacional: Estudos com
amostras portuguesas. Lisboa: Livros Horizonte
Seaward, B. L. (2002). Managing stress - Principles and strategies for Health and
Wellbeing. New York: Jones and Bartlet.

Mapa IX - Modelos Macro Organizacionais, Psicologia dos Rec. Hum., do Trabalho e das Organizações, 4ºAno 2ºSem

6.2.1.1. Unidade curricular:
Modelos Macro Organizacionais, Psicologia dos Rec. Hum., do Trabalho e das Organizações, 4ºAno 2ºSem

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Curral: 3h/semana; 3h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Filipa Vieira da Silva Castanheira: 1 h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Filipa Vieira da Silva Castanheira: 1 h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Explicar o conceito de clima, discriminando os diferentes níveis do conceito.
Discutir as vantagens de um tipo específico de clima e aplicá-lo ao diagnóstico e intervenção.
Conhecer o conceito de cultura organizacional, sua formação e principais tipologias.
Discutir o processo de socialização como forma privilegiada de estabilidade ou de mudança organizacional.
Planear um processo de socialização.
Explicar o conceito de estratégia organizacional e suas tipologias.
Adquirir competências de diagnóstico e planeamento de intervenções.
Desenvolver capacidade de trabalhar em equipa e pensar de forma criativa e crítica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understand the concept of structural configuration and its evolution.
Explain the concept of climate, distinguishing different levels of the concept.
Discuss the advantages of a specific type of climate and apply it to diagnosis and intervention.
Know the concept of organizational culture, its formation and main typologies.
Discuss the process of socialization as a privileged form of stability or organizational change.
Planning a socialization process.
Explain the concept of organizational strategy and its typologies.
Acquire skills in diagnosing, designing and implementing organizational interventions.
Develop ability to work in teams and think creative and critically.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Paradigma sistémico das organizações.
A evolução da estrutura das organizações;
Relações de poder nas organizações
Os conceitos de margem de liberdade, trunfo e zona de incerteza.
O conceito de clima organizacional
Os diferentes instrumentos de medida disponíveis na literatura.
Variabilidade e força do Clima;
O conceito de tipo específico de clima: de serviço, de inovação e de segurança;
A cultura organizacional
A formação e consequências da cultura organizacional no desempenho organizacional.
As principais tipologias de cultura organizacional;
O processo de socialização organizacional
As estratégias e os agentes dos processos de socialização nas organizações;
A estratégia enquanto peça chave na relação entre a organização e o meio.
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Tipologias de estratégias relevantes na literatura e relação com GRH
O modelo de integração estratégica de Bluedorn e Lundgreen.
Aplicação ao diagnóstico da eficácia e desenvolvimento organizacionais

6.2.1.5. Syllabus:
Systemic paradigm of organizations.
The evolution of organizations structure.
Relations of power in organizations.
The concepts of degree of freedom, asset and zone of uncertainty.
The concept of organizational climate
The different measuring instruments available in the literature.
Climate variability and strength;
The concept of a specific type of climate: service, innovation and safety;
The organizational culture
The formation and consequences of organizational culture on organizational performance.
The main types of organizational culture;
The process of organizational socialization
The strategies and agents of socialization processes in organizations;
The strategy as a key element in the relationship between the organization and the environment.
Strategy typologies and their relation to HRM
Bluedorn and Lundgreen’s model of strategic integration.
Application to the assessment of organizational effectiveness and development.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular está organizada em cinco grandes temas que correspondem às dimensões principais do nível
macro das organizações. São elas a estrutura das organizações, o clima organizacional, a cultura organizacional, a
estratégia organizacional e o ciclo de vida da organização. Assim, para cada dimensão são apresentados e
discutidos o surgimento e evolução do conceito, os modelos teóricos e suas implicações práticas, as definições
operacionais e sua mensuração. Em síntese, pretende-se que a esta unidade curricular de contribua para os alunos
ficarem a conhecer as principais teorias sobre o nível macro da organizações, a sua aplicação a contextos
diversificados e a relação epistemológica entre teorias. Espera-se ainda que permita aos alunos adquirirem
competências de diagnóstico, de planeamento de uma intervenção e de estimação dos resultados a obter, para
além de favorecer a aquisição de capacidades de trabalhar em equipa, de comunicação e de desenvolver ideias e
conceitos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The module is divided into five major themes that correspond to the main dimensions at the macro level of
organizations. They are the structure of organizations, organizational climate, organizational culture, organizational
strategy and life cycle of the organization. Thus, for each dimension the emergence and evolution of the concept,
the theoretical models and their practical implications, operational definitions and measurement are presented and
discussed. In summary, this course is intended to contribute to students knowledge of main theories on the macro
level of organizations, their application to different contexts and the epistemological relationships among theories.
It is also expected that it will enable students to acquire skills in diagnosis, planning intervention and estimation of
the results to be obtained, in addition to promoting the acquisition of skills for teamwork, communication and
development of ideas and concepts.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os objectivos pedagógicos e de aprendizagem de cada uma das sessões presenciais implicam a participação
activa dos estudantes. De acordo com este princípio, cada uma das sessões tem uma actividade de aplicação que
se desenvolve em pequenos grupos de quatro ou cinco estudantes, seguindo-se uma apresentação, debate e
discussão ao nível do grupo turma. Por outro lado, os conteúdos serão sempre apresentados a partir de um debate
entre o docente e os estudantes, o qual pressupõe a preparação prévia dos estudantes, através da leitura da
bibliografia específica antes da sessão. É com base nesta preparação que o docente incentiva o debate com os
estudantes, colocando questões que julga pertinentes em cada tema.
A avaliação inclui um estudo de caso realizado em grupo (50% da nota final); resposta individual a 2 perguntas
(30% da nota final); e actividades em grupo (casos práticos, simulações) realizadas durante as aulas (20% da nota
final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching and learning objectives of each classroom sessions involve the active participation of students.
According to this principle, each session has an application activity that is performed in small groups of four or five
students, followed by a presentation, debate and discussion in the class. On the other hand, the contents are
always presented from a discussion between teacher and students, which requires prior preparation from students,
by reading the research literature before the session. It is based on this preparation that the teacher encourages
discussion with students asking questions that judges relevant to each theme.
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The assessment method includes a group case study (50% of final grade); two individual answers to questions
(30% of final grade), and group activities (case studies, simulations) performed during class (20% of grade final).

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

A metodologia de ensino desta U.C. inspira-se numa teoria do desenho instruccional designada Resolução
Colaborativa de Problemas (Nelson, 1999). Esta teoria (RCP) é adequada quando os objectivos da aprendizagem
implicam o desenvolvimento de
conhecimento em domínios complexos, de competências de resoluc ̧ão de problemas, de compete ̂ncias de trabalho
colaborativo e de estratégias cognitivas como o pensamento crítico e compete ̂ncias meta-cognitivas. Assim, nesta
U.C. abordamos o processo de aprendizagem integrando uma perspectiva de aprendizagem cooperativa com uma
perspectiva da aprendizagem centrada em problemas, criando nos estudantes uma predisposição para aprender
em colaboração, desenvolver compete ̂ncias de trabalho em grupo, aprender a formar grupos de trabalho, envolver
os estudantes na resoluc ̧ão colaborativa de problemas, e aprender a sintetizar e a avaliar o processo e os
resultados dele decorrentes.
Em consonância com esta teoria, procuramos criar, nas aulas, um ambiente de aprendizagem onde os alunos se
sintam à vontade para expor as suas ideias de forma aberta, criando um clima de segurança psicológica que
permita a expressão de ideias, a controvérsia construtiva e a proposta de novas abordagens na resolução dos
problemas. Para além disso, incentivamos os alunos a regular a sua própria aprendizagem, tornando-se
simultaneamente autónomos e responsáveis pelo sua aprendizagem. O sistema de avaliação, com multiplos
momentos e formatos, permite que os alunos definiam os seus próprio objectivos de aprendizagem, planeem as
tarefas inerentes e monitorizem o seu desempenho, através do feedback que os professores dão.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This module teaching methodology is inspired by a theory of instructional design called collaborative problem
solving (Nelson, 1999). This theory (CPR) is appropriate when learning objectives involve the development of
knowledge in complex areas, problem-solving skills, collaborative work skills and cognitive strategies such as
critical thinking and meta-cognitive skills. Thus, in this module the learning process is addressed by integrating a
learning perspective with a cooperative approach to learning-centered problems, creating in students a willingness
to learn together, develop teamwork skills, learn to form working groups, involving students in the collaborative
resolution problems, and learn to synthesize and evaluate the process and the results arising from it.
In line with this theory, we seek to create in the classroom a learning environment where students feel free to
present their ideas in an open climate of psychological safety that allows the expression of ideas, controversy and
constructive proposal of new approaches in solving problems. In addition, we encourage students to regulate their
own learning, becoming simultaneously autonomous and responsible for their learning outcomes. The evaluation
system with multiple moments and formats, allows students to set their own learning goals, plan tasks and monitor
their performance through feedback given by the teachers.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Chambel, M.J., & Curral, L. (2008). Psicologia das Organizações: Da Estrutura à Cultura. Lisboa: Livros Horizonte.
Bluedorn, A.C., & Lundgreen, E.F. (1993). A culture–match perspective for strategic change. Research in
Organizational Change and Development, 7, 137-179. JAI Press.
Crozier, M., & Friedberg, E.(1977). L' acteur et le systéme.
Kim, T.-Y., Cable, D.M., & Kim, S.-P. (2005). Socialization tactics, employee proactivity, and person- organization fit.
Journal of Applied Psychology, 90, 232-241.
Curral, L.A., Forrester, R.H., Dawson, J.F., & West, M.A. (2001). It’s what you do and the way that you do it: Team
task, team size, and innovation-related group processes. European Journal of Work and Organizational
Psychology, 10, 187-204.
James, L.R., Choi, C.C., Ko, C.E., McNeil, P.K., Minton, M.K., Wright, M.A., & Kwang-il K. (2008). Organizational and
psychological climate: A review of theory and research. European Journal of Work and Organizational Psychology,
17, 5-32.

Mapa IX - Cognição Social, Secção de Cognição Social Aplicada, 4º Ano, 1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Cognição Social, Secção de Cognição Social Aplicada, 4º Ano, 1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Leonel Garcia Marques: 4 h/semana; 4h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não aplicável.
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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):
Proporcionar aos estudantes a elaboração de um mapa conceptual da Cognição Social. Os temas específicos
incluídos no programa são centrais do ponto de vista conceptual e/ou extremamente relevantes para a investigação
a desenvolver na cadeira. Outros objectivos: i) Veicular conhecimentos básicos relativos a algumas das principais
abordagens teóricas existentes na Cognição Social e os principais recursos bibliográficos disponíveis. ii) Veicular
conhecimentos teóricos e práticos que permitam a adopção de uma atitude activa e crítica relativamente à
investigação em Cognição Social. iii) Desenvolvimento das capacidades de comparar diferentes abordagens
relativamente a um domínio substantivo da Cognição Social, de examinar o suporte empírico dessas diferentes
abordagens, de reflectir sobre as limitações da investigação realizada; e de formular questões problemáticas a
investigar no futuro.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide students with a conceptual map of Social Cognition research. The specific topics included in the
program are either central from a conceptual perspective or highly relevant to the research project to be carried out
in the course context. Other goals: i) To provide students with basic knowledge regarding e number of the most
important theoretical approaches present in Social Cognition and the main available bibliographic resources. Ii) To
provide students with theoretical and practical knowledge that allow for the development of a proactive and critical
attitude towards Social Cognition research. Iii) To develop the skills necessary to compare and contrast different
approaches in Social Cognition, to examine the empirical support for them, to reflect upon the shortcoming of the
available research and to formulate new problematic questions and new venues for future research.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A Cognição Social e a formação de impressões de personalidade. A contribuição de Solomon Asch e sua
interpretação. As teorias implícitas da personalidade. O estudo dos processos cognitivos subjacentes à formação
de impressões.
2. O efeito de incongruência: Processos de integração da informação incongruente com as expectativa. O modelo
Hastie-Srull. Mecanismos explicativos do efeito de incongruência. Diferenças na percepção de pessoas e grupos. A
discrepância entre os efeitos pró-congruência e os efeito de incongruência. O modelo TRAP e a dissociação dos
modos heurístico e exaustivo de recuperação.
3. Falsas memórias e o paradigma DREAM. Revisão dos principais efeitos encontrados. Principais modelos
explicativos.
4. Falsas memórias e a formação de impressões. Falsas memórias e teorias implícitas de personalidade. A
aplicação do paradigma DREAM à Cognição Social.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Social Cognition and the formation of impression of personality. The contribution of Solomon Asch and its
interpretation. Implicit Personality Theories. The study of the cognitive processes underlying impression formation.
2. The incongruency effect: Processes of integrating expectancy-incongruent information. The Hastie-Srull model.
Proposed explanatory mechanisms undelying the incongruency effect. Differences in the preception of persons
and groups. The discrepancy between pro-congruence effects and the incongruency effect. The TRAP model and
the dissociation between heuristic and exhaustive retrieval modes.
3. Falses memories and the DREAM paradigma. A summary of the most important findings. Main theorical
approaches to these effects
4. False memories and impression formation False memories and implicit theories of personality. The extension of
the DREAM paradigm to Social Cognition.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos considerados decorrem dos objectivos específicos acima enunciados, ou seja, da
centralidade conceptual e histórica de alguns desses conteúdos e da actualidade e relevância para a investigação
actual, de outros. Assim, tem-se, por um lado, temas que inauguraram a disciplina e temas em que foram
desenvolvidos importantes e modelos teóricos, como o Modelo de Memória sobre Pessoas; e por outro, incluem-se
temas que representam o estado da arte em cognição social, como os modelos de memória distribuída, o estudo
da memória colaborativa, ou a abordagem dualista do representação cognitiva de pessoas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course main topics follow from the aforementioned specific goals and from their conceptual and historical
relevance to the research nowadays. These topics include both pioneering theoretical contributions and topics with
special relevance to the research to be carried out in the course. On the other hand main topics also include
themes concerning the the current research state of the art such as distributed memory, collaborative memory and
dual process approaches to person and group cognition.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Para a concretização dos objectivos de aprendizagem, a UC é organizada em função de um projecto de
investigação correspondendo a um tema crucial para o desenvolvimento de um mapa conceptual sobre o domínio
da Cognição Social.
Nas aulas teóricas, o docente apresenta uma visão geral dos temas do programa e faz o enquadramento das aulas
práticas.
Em cada aula prática é apresentado por um grupo de alunos um poster científico acerca de textos centrais das
áreas temáticas abordadas e relevantes para o projecto de investigação. Os restantes grupos devem apresentar
questões sobre o texto do poster que serão discutidas criticamente.
Avaliação - Trabalhos de grupo: um relatório experimental da investigação a realizar no âmbito da UC (40% da
avaliação); um poster científico apresentado nas aulas práticas (20%); questões semanais sobre os posters
científicos (20%).
Trabalho individual: Resposta com consulta a uma questão sobre um dos pontos do programa (20%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
To achieve the aforementioned goals the course is structured in terms of research project on a central theme to the
development of a conceptual map on judgment and decision making.
The course will be divided in two parts. In the first part the instructor’s lectures present a global view of the main
topics and give an outline of the topics to be presented on the second part. In the second part, a group of students
present a poster based on research articles concerning the main topics of the course. The remaining groups bring
to class questions about the research presented to be discussed in class.
Evaluation
Group assignments: an experimental report about the research project developed during the semester (40%); A
poster based on central research article to be presented in class (20%); weekly questions about the research
presented in the posters (20%)
Individual assignment: a take home question about one of the main topics of the course (20%)

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

A presente organização da unidade curricular e da avaliação permite simultâneamente a implementação e a
avaliação dos objetivos gerais e específicos. A persecução dos nossos objectivos, de natureza essencialmente
crítica, é basicamente alcançada pela razoável exaustividade e profundidade no tratamento dos temas nas das
classes teóricas, pelo formato de debate das classes práticas e pela realização do relatório científico.
O objectivo geral de promover junto dos estudantes a aquisição dos conhecimentos substantivos mais relevantes
para a elaboração de um mapa conceptual de Cognição Social é avaliado genericamente através dos objectivos
específicos em que se decompõe e também, mais directamente, no relatório da investigação, em particular pela
avaliação da qualidade da revisão de literatura constante neste relatório que, para além de permitir avaliar a
capacidade dos estudantes de comparar e contrastar diferentes teorias, configura uma boa aproximação do grau
de sofisticação e aprofundamento do mapa conceptual que os estudantes desenvolveram (subjacente ao trabalho
de comparação e contraste conceptual e teórico).
O objectivo específico de desenvolver uma compreensão profunda dos processos psicológicos envolvidos na
cognição social (que pressupõe a adopção de uma atitude crítica relativamente à investigação em Cognição
Social), é avaliado pela qualidade do desempenho na resposta à pergunta individual e no relatório de investigação
(sobretudo secção da discussão).
O objectivo específico de ser capaz de avaliar a qualidade da investigação empírica que dá suporte às diferentes
teorias e modelos e discutir as suas limitações, é avaliado pela qualidade do desempenho na elaboração e
exposição crítica do poster e pela qualidade das questões semanais relativas aos posters.
O objectivo específico de comparar e contrastar diferentes teorias e abordagens da Cognição Social é avaliado pela
qualidade do desempenho nas respostas às questões semanais relativas aos posters apresentados e no relatório
de investigação (sobretudo secção referente à introdução)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presented course organization and evaluation allows for the simultaneous implementation and assessment of
the general and specific goals. The implementation of our goals, critical in nature, is basically carried out by the
deep coverage of the theoretical classes, the debate format of the practical classes and the development of the
scientific report.
The general goal of promoting the acquisition of substantive knowledge central to the development of a conceptual
map of social cognition is evaluated via the specific goals stemming from it and, more directly, considering
students’ performance on the experimental research report, namely, the quality of the introduction and literature
review. This introduction provides a good estimate of the level of sophistication of the conceptual map developed
by the students. Besides, it is also an adequate way to access students’ ability to compare and contrast different
theories.
The specific goal concerning the development of a deep understanding of the psychological processes involved in
social cognition, that presuposes the development of a critical attitude towards social cognition research, is
assessed via the individual assignment and also the experimental research report (mainly the discussion section).
The specific goal of assessing the quality of empirical research supporting the different theories and discuss its
limitations, is evaluated mostly by the quality of the posters and posters presentations and by students’ questions
about the weekly presented posters.
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The specific goal of comparing and contrasting different theories tis evaluated via students’ questions concerning
the weekly presented posters (summarizing relevant research articles) as well as the experimental research report
(particularly the introduction section).

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Garcia-Marques, T. & Garcia-Marques, L. (Eds.), Textos fundamentais: Impressões de personalidade e memória de
pessoas. Lisboa: ISPA.
Garcia-Marques, T. & Garcia-Marques, L. (Eds.), Textos fundamentais: Processando informação sobre os outros II:
Representação cognitiva de pessoas e inferências espontâneas de traço. Lisboa: ISPA.
Crawford, M., Sherman, S. J., Hamilton, D. L. & Garcia-Marques, L. & (2003). Social inference and memory. In M.
Hogg & D. Abrams (Eds.), Sage Handbook of Social Psychology(pp. 65-86). New York: Sage.
Hamilton, D. L. & Garcia-Marques, L. (2003). The TRAP model of person memory. In G. V. Bodenhausen & A. J.
Lambert (Eds.), Foundations of Social Cognition: A Festschrift in Honor of Robert S. Wyer, Jr. (pp. 25-50). Hillsdale,
NJ: Erlbaum.
Roediger, H. L. & K. B. McDermott (2000). Distortions of memory. In E. Tulving and F. I. M. Craik (Eds.), The Oxford
handbook of memory (pp. 149-162). New York: Oxford University Press.

Mapa IX - Psicologia do Consumidor, Secção de Cognição Social Aplicada, 4º Ano, 1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia do Consumidor, Secção de Cognição Social Aplicada, 4º Ano, 1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Frederico Henzler Ferreira Marques: 4 h/semana;4 h/week

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):
1. Adquirir conhecimentos científicos e competências necessárias à análise crítica de diferentes aspectos do
comportamento do consumidor .
2. Adquirir competências e desenvolver atitudes necessárias à aplicação de diferentes perspectivas teóricas e
metodologias de investigação em psicologia do consumidor.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To acquire scientific knowledge and the necessary competencies to critically analyse different aspects of
consumer behavior.
2. To acquire the competencies and develop the necessary attitudes regarding the application of different
theoretical perspectives and research methods in consumer psychology.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Perspectiva Histórica e Panorama Actual da Disciplina
2. Métodos de Investigação do Comportamento do Consumidor
3. O Conhecimento Psicológico do Consumidor
4. Aspectos do Processamento de Informação no Consumidor
5. Atitudes e Persuasão
6. Tomada de Decisão
7. Compra e Satisfação
8. A Construção do Consumidor
9. O Consumidor na Sociedade, Cultura e Consumo
10. O Bem-estar e a Defesa do Consumidor

6.2.1.5. Syllabus:
1. Historical perspective and present view of the field
2. Research methods in consumer behavior
3. The psychological knowledge of the consumer.
4. Information processing aspects of the consumer
5. Attitudes and persuasion
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6. Decision making
7. Purchase and satisfaction
8. The development of the consumer
9. Consumer in society, culture and consumption
10. Consumer well-being and defense

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A selecção de conteúdos programáticos reflecte directamente os objectivos de conhecimento estabelecidos em
termos de aspectos centrais e diferentes facetas do comportamento do consumidor. Em cada ponto programático
é dada especial atenção às principais perspectivas teóricas, dados empíricos e perspectivas metodológicas.
Como um todo o programa fornece também aos estudantes a experiência necessária para o desenvolvimento de
competências relacionadas com a compreensão e análise crítica de temáticas dentro do campo da Psicologia do
Consumidor.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The selection of program contents reflects directly the knowledge objectives in terms central concepts of the
domain. In each content, special attention is given to the main theoretical perspectives, empirical data and
methodological perspectives.
As a whole, the program also provides students with the necessary background for the development of
competences related to understanding and critical analysis of problems within the field of consumer psychology.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas desta disciplina seguem um formato flexível teórico-prático e que inclui a apresentação e discussão de
temas e casos e a realização de pequenos trabalhos sobre esses mesmos temas/casos.
Os elementos de avaliação complementam esta abordagem e incluem:
- Ensaio (individual) que incluí a apresentação/descrição de um comportamento ou conjunto de comportamentos
do consumidor reais e a sua análise crítica apoiada num exame da literatura científica considerada relevante.
- Projecto de investigação teórico (grupo) correspondendo a um artigo empírico escrito em que os alunos devem
definir um problema de investigação; formular uma hipótese fundamentada para o problema; e planear o teste da
hipótese com a metodologia considerada adequada.
- Projecto de investigação prático (grupo) em que se deverá produzir um relatório de carácter prático com uma
proposta de solução fundamentada empiricamente para um problema aplicado.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes follow a flexible format that includes presentation and discussion of topics and cases
and short projects around these same topics/cases.
Evaluation complements this approach and includes:
- Essay (individual) including the presentation/discussion of a real consumer behavior and its analysis supported
on the exam of the relevant scientific literature.
- Theoretical research project (group) corresponding to an written empirical paper in which students have to define
a basic research question; formulate a scientific hypothesis to the problem; and plan its testing with the adequate
research methodology.
- Practical research project (group) in which a pratical report should be produced with an empirical proposal to
solve an applied problem.

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

O formato das aulas e a metodologia de ensino seguida para pequenos grupos têm como objectivo promover uma
compreensão aprofundada dos conteúdos programáticos bem como estimular a reflexão sobre os mesmos a partir
de estudos de caso.
Quanto aos elementos de avaliação, o ensaio individual que pretende fomentar a análise crítica fundamentada de
um tema aplicado e motivar os alunos para a consideração dos contributos que a psicologia pode dar para a
compreensão e explicação dos comportamentos do consumidor que observamos. O Projecto de investigação
teórico visa promover as competências de investigação do comportamento do consumidor. Finalmente o Projecto
de investigação prático visa promover a capacidade de aplicação dos conhecimentos adquiridos na análise e
resolução de problemas práticos sobre comportamento do consumidor.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Class format and teaching methods for small groups try to promote a deeper understanding of program contents
as well as stimulate reflection on the same contents from case studies.
Regarding evaluation, the individual essay tries to promote a fundamented crittival analysis of an applied problem
and to motivate students to consider the contributions of psychology to understand and explain observed
consumer behavior. The theoretical research project promotes research competencies of consumer behavior.
Finally, the practical research project promotes the ability to apply acquired knowledge to the analysis and
resolution of practical problems of consumer behavior.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
Hoyer, W. D., & MacInnis, D. J. (2010). Consumer behavior (5th.ed.). Boston: Houghton Mifflin.
Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2010). Consumer behavior (10th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Solomon, M. R. (2009). Consumer behavior (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Haugtvedt, C. P., Herr, P. M., & Kardes, F. R. (2008). Handbook of consumer psychology. NY: Lawrence Erlbaum.

Mapa IX - Julgamento e Decisão na Incerteza, Cognição Social Aplicada, 4º Ano 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Julgamento e Decisão na Incerteza, Cognição Social Aplicada, 4º Ano 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Leonel Garcia Marques: 4 h/semana; 4 h/week

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):
Objectivo Geral
Promover junto dos estudantes a aquisição dos conhecimentos substantivos mais relevantes para a elaboração de
um mapa conceptual do Julgamento e Decisão em condições de incerteza.

Objectivos Específicos:
1. Demonstrar uma compreensão profunda dos processos psicológicos envolvidos no julgamento e decisão em
condições de incerteza; compreender quando e como estes processos levam a julgamentos mais ou menos
calibrados.
2. Comparar e contrastar diferentes teorias que explicam como as pessoas atendem, percebem, e processam
informação para realizar julgamentos e decisões.
3. Avaliar a qualidade da investigação empírica que dá suporte às diferentes teorias e modelos e discutir as suas
limitações.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General goal
To promote the acquisition of substantive knowledge central to the development of a conceptual map of judgment
and decision making under uncertainty.

Specific goals
1. Demonstrate deep understanding of the psychological processes involved in judgment and decision making and
understand when and why those processes lead to (more or less) accurate and inaccurate judgments.
2. Compare and contrast different theories that explain how people perceive, attend to, and process information to
make judgments and decisions.
3. Assess the quality of empirical research supporting the different theories and discuss its limitations.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
11. A percepção da covariação e os limites da racionalidade humana.
1.1. Percepção da covariação: Perspectivas baseadas nas limitações de racionalidade.
1.2. Percepção da covariação: Modelos abstracionistas.
1.3. Percepção da covariação: Perspectivas associativas.
1.4. Relações teóricas entre a percepção da covariação e da diagnosticidade: Uma visão integrativa.
2 Processos de busca de informação e de teste de hipóteses na interacção social.
2.1 O teste de hipótese na interacção social: Tendências confirmatórias versus estratégias diagnósticas.
2.2.A percepção da diagnosticidade da informação social.
3. A estatística intuitiva e o julgamento social na incerteza.
3.1. A perspectiva de Tversky e Kahneman e os seus críticos
3.2. Modelos globalistas de julgamento probabilistico.
3.3. Modelos dualistas de julgamento probabilistico.

6.2.1.5. Syllabus:
1. The perception of covariation and the limits of human rationality.
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1.1. Perception of covariation: Perspectives based on the limitations of rationality.
1.2. Perception of covariation: Abstractionist models.
1.3. Perception of covariation: Perspectives associative.
1.4. Theoretical relationships between perceived covariation and diagnosticity: An integrative view.
2. Two processes of information search and hypothesis testing in social interaction.
2.1 The hypothesis testing in social interaction: Trends versus confirmatory diagnostic strategies.
2.2. The perception of diagnosticity of social information.
3. The statistical and intuitive social judgment under uncertainty.
3.1. The prospect of Tversky and Kahneman and his critics
3.2. Globalist models of probabilistic judgment.
3.3. Dualistic models of probabilistic judgment.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos considerados decorrem dos objectivos específicos acima enunciados, ou seja, da
centralidade conceptual e histórica de alguns desses conteúdos e da actualidade e relevância para a investigação
actual, de outros. Assim, tem-se, por um lado, temas de áreas afins à disciplina de julgamento e incerteza, temas
que inauguraram a disciplina e em que foram desenvolvidos importantes e modelos teóricos, como sejam a
abordagem da Racionalidade Limitada de H. Simon ( ou a proposta inicial das Heurísticas de Tversky e Kahneman;
e por outro, incluem-se temas que representam o estado da arte em julgamento e decisão, como os modelos
computacionais de tomada de decisão ou a abordagem dualista do julgamento na incerteza.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course main topics follow from the aforementioned specific goals and from their conceptual and historical
relevance to the research nowadays. These topics include important theoretical contributions both from
neighboring scientific topics and topics and from the beginning of the research on JDM such as the bounded
rationality approach advanced by Simon and the Heuristics and Biases approach proposed by Tversky and
Kahneman. On the other hand main topics also include themes concerning the the current research state of the art
such as, computational models of decision making and dual process approaches to judgment under uncertainty.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para a concretização dos objectivos de aprendizagem, a UC é organizada em função de um projecto de
investigação correspondendo a um tema crucial para o desenvolvimento de um mapa conceptual sobre o domínio
do Julgamento e Tomada de Decisão.
Nas aulas teóricas, o docente apresenta uma visão geral dos temas do programa e faz o enquadramento das aulas
práticas.
Em cada aula prática é apresentado por um grupo de alunos um poster científico acerca de textos centrais das
áreas temáticas abordadas e relevantes para o projecto de investigação. Os restantes grupos devem apresentar
questões sobre o texto do poster que serão discutidas criticamente.
Avaliação - Trabalhos de grupo: um relatório experimental da investigação a realizar no âmbito da UC (40% da
avaliação); um poster científico apresentado nas aulas práticas (20%); questões semanais sobre os posters
científicos (20%).
Trabalho individual: Resposta com consulta a uma questão sobre um dos pontos do programa (20%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
To achieve the aforementioned goals the course is structured in terms of research project on a central theme to the
development of a conceptual map on judgment and decision making.
The course will be divided in two parts. In the first part the instructor’s lectures present a global view of the main
topics and give an outline of the topics to be presented on the second part. In the second part, a group of students
present a poster based on research articles concerning the main topics of the course. The remaining groups bring
to class questions about the research presented to be discussed in class.
Evaluation
Group assignments: an experimental report about the research project developed during the semester (40%); A
poster based on central research article to be presented in class (20%); weekly questions about the research
presented in the posters (20%)
Individual assignment: a take home question about one of the main topics of the course (20%)

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

A presente organização da unidade curricular e da avaliação permite simultâneamente a implementação e a
avaliação dos objetivos gerais e específicos. A persecução dos nossos objectivos, de natureza essencialmente
crítica, é basicamente alcançada pela razoável exaustividade e profundidade no tratamento dos temas nas das
classes teóricas, pelo formato de debate das classes práticas e pela realização do relatório científico.
O objectivo geral de promover junto dos estudantes a aquisição dos conhecimentos substantivos mais relevantes
para a elaboração de um mapa conceptual do Julgamento e Decisão em condições de incerteza é avaliado
genericamente através dos objectivos específicos em que se decompõe e também, mais directamente, no relatório

ACEF/1112/17957 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=947b...

258 de 393 27-04-2012 14:03



da investigação, em particular pela avaliação da qualidade da revisão de literatura constante neste relatório que,
para além de permitir avaliar a capacidade dos estudantes de comparar e contrastar diferentes teorias (ver 2º
objectivo específico), configura uma boa aproximação do grau de sofisticação e aprofundamento do mapa
conceptual que os estudantes desenvolveram (subjacente ao trabalho de comparação e contraste conceptual e
teórico).
1- O objectivo específico de desenvolver uma compreensão profunda dos processos psicológicos envolvidos no
julgamento e decisão (que pressupõe a adopção de uma atitude crítica relativamente à investigação em JDI), é
avaliado pela qualidade do desempenho na resposta à pergunta individual e no relatório de investigação
(sobretudo secção da discussão).
2- O objectivo específico de comparar e contrastar diferentes teorias que explicam como as pessoas atendem,
percebem, e processam informação para realizar julgamentos e decisões, é avaliado pela qualidade do
desempenho nas respostas às questões semanais relativas aos posters apresentados e no relatório de
investigação (sobretudo secção referente à introdução)
3- O objectivo específico de ser capaz de avaliar a qualidade da investigação empírica que dá suporte às diferentes
teorias e modelos e discutir as suas limitações, é avaliado pela qualidade do desempenho na elaboração e
exposição crítica do poster e pela qualidade das questões semanais relativas aos posters.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presented course organization and evaluation allows for the simultaneous implementation and assessment of
the general and specific goals. The implementation of our goals, critical in nature, is basically carried out by the
deep coverage of the theoretical classes, the debate format of the practical classes and the development of the
scientific report.
The general goal of promoting the acquisition of substantive knowledge central to the development of a conceptual
map of judgment and decision making under uncertainty is evaluated via the specific goals stemming from it and,
more directly, considering students’ performance on the experimental research report, namely, the quality of the
introduction and literature review. This introduction provides a good estimate of the level of sophistication of the
conceptual map developed by the students. Besides, it is also an adequate way to access students’ ability to
compare and contrast different theories (see 2nd specific goal).
1. The specific goal concerning the development of a deep understanding of the psychological processes involved
in judgment and decision making (which presupposes the adoption of a critical stand towards research on
Judgment), is assessed via the individual assignment and also the experimental research report (mainly the
discussion section)
2. The specific goal of comparing and contrasting different theories that explain how people perceive, attend to, and
process information to make judgments and decisions is evaluated via students’ questions concerning the weekly
presented posters (summarizing relevant research articles) as well as the experimental research report (particularly
the introduction section)
3. The specific goal of assessing the quality of empirical research supporting the different theories and discuss its
limitations, is evaluated mostly by the quality of the posters and posters presentations and by students’ questions
about the weekly presented posters.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Kahneman, D. (2011). Thinking Fast and Slow. New York: Farrar , Strauss & Giroux.
Kahneman, D. & Frederik, S. (2002). Representativeness revisited: Attribute substitution in intuitive judgment. In T.
Gilovich, D. Griffin & Kahneman (Eds.), Heuristics and biases: The psychology of intuitive judgment (pp. 49-81).
Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Gigerenzer, G., & Goldstein, D. G. (1996). Reasoning the fast and frugal way: Models of bounded rationality.
Psychological Review, 103, 650–669
Sloman, S. A. (1996). The empirical case for two systems of reasoning. Psychological Bulletin, 119, 3-22.
Ferreira, M. A. B., Garcia-Marques, L., Sherman, S. J. & Sherman, J. (2006). A dual-process approach to judgment
under uncertainty. Journal of Personality and Social Psychology.
Thomas, R., Dougherty, M. R., Sprenger, A. M., & Harbison, J. I. (2008). Diagnostic hypothesis generation and
human judgment. Psychological Review,115, 155–185.

Mapa IX - Temas de Memória, Secção de Cognição Social Aplicada, 4º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Temas de Memória, Secção de Cognição Social Aplicada, 4º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Leonel Garcia-Marques 1.25 h/semana; 1.25 h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Frederico Marques: 0.25 h/semana
Mário Ferreira: 0.25 h/semana
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Paula Carneiro: 0.75 h/semana
Ana Luísa Raposo: 0.75 h/semana
Tânia Ramos: 0.75 h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
José Frederico Marques: 0.25 h/week
Mário Ferreira: 0.25 h/week
Paula Carneiro: 0.75 h/week
Ana Luísa Raposo: 0.75 h/week
Tânia Ramos: 0.75 h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina de Temas de Memória tem como objectivo principal fornecer uma formação complementar na área do
estudo da memória.
A disciplina articula-se assim com outras disciplinas da área científica da psicologia cognitiva, tendo como
objectivos o aprofundamento de temas anteriormente abordados no 1º ciclo e a sua articulação com temas
abordados em diversas disciplinas do 2º ciclo.
Um terceiro objectivo da disciplina é o de contribuir para formação dos alunos no âmbito do desenvolvimento de
competências de investigação científica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Topics of Memory course has the main goal of providing additional training in the area of Memory.
The course topic is thus meant to be interconnected with other scientific disciplines from cognitive science and it is
conceived as to deepen topics previously taught in first study cycle and to extend their application in coordination
with some of the other courses in the second study cycle.
A third goal is to contribute to the development of research skills and competence in scientific research.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Representação e memória: Conceitos e distinções
Modelos de Memória de Reconhecimento
Memória implícita e explícita
Dissociações entre processos implícitos e explícitos
Ilusões de Memória
Memória Semântica
Estruturas de conhecimentos e Memória
Memória Autobiográfica
Memória de Trabalho
Memória Episódica
Recuperação Repetida

6.2.1.5. Syllabus:
Representation and Memory: Concepts and distinctions
Models of Recognition Memory
Implicit and Explicit Memory
Dissociations between implicit and explicit processes
Memory Illusions
Semantic Memory
Knowledge Structures and Memory
Autobiographic Memory
Working Memory
Episodic Memory
Repeated Retrieval

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos considerados decorrem dos objectivos específicos acima enunciados, ou seja, da
centralidade conceptual e histórica de alguns desses conteúdos e da actualidade e relevância para a investigação
actual, de outros. Assim, tem-se, por um lado, temas clássicos no estudo da memória (por exemplo,
reconhecimento, memória episódica, memória semântica ou memória de trabalho) por outro, incluem-se temas que
representam o estado da arte no estudo da memória (como por exemplo, recuperação repetida, memória
autobiográfica ou ilusões de memória). Em ambos os casos, as aplicações destes temas a outras unidades do
segundo ciclo são tidas em conta.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course main topics follow from the aforementioned specific goals and from their conceptual and historical
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relevance to the research nowadays. These topics include both classical topics in study of Memory (e.g.,
recognition memory, episodic memory, semantic memory or working memory) and topics that convey the state of
the art in the study of memory (e.g., repeated retrieval and autobiographical memory or memory illusions). In both
of these cases, the extensions of these topics to other courses of the second study cycle is taken into
consideration.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas desdobram-se em teóricas e práticas. No âmbito das aulas práticas os alunos têm a oportunidade de
acompanhar e participar no planeamento e realização de um estudo experimental.
A avaliação incluirá um trabalho de grupo (5 valores), correspondendo a um relatório experimental (máx. 25 págs.,
letra 12, 1.5 espaços, margens 2.5), e um trabalho individual, correspondendo à resposta obrigatória com consulta
a 3 questões (máx. de 30 linhas, letra 12, 1.5 espaços, margens 2.5) sobre os pontos do programa (5 valores para
cada questão). As questões de 1ª época serão entregues aos alunos no final dos blocos correspondentes (as
questões a responder em 2ª época serão as mesmas da 1ª época).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes are broken down in theoretical and practical classes. In the context of practical classes students have
the opportunity to follow and participate in planning and conducting an experimental study.
The evaluation of learning will include a group work (5 grade points), corresponding to an experimental report (max.
25 pages., Font 12, 1.5 spaces, margins 2.5), and an individual work, corresponding to the answer to three
take-home questions (max . of 30 lines, font 12, 1.5 spaces, margins 2.5) about different points of the program (5
points for each question). Questions will be delivered to students at the end of the corresponding topic (the
take-home questions of the 2nd call will be identical to the ones given at the 1st call).

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

O objectivo de fornecer uma formação complementar na área do estudo da memória é implementado na
diversidade e pertinência dos tópicos cobertos por cada aula teórica, permintindo depois aos alunos a sua
exploração mais detalhada e é avaliado quer nos trabalhos individuais mas também no relatório da investigação,
em particular pela avaliação da qualidade da revisão de literatura constante neste relatório que, para além de
permitir avaliar a capacidade dos estudantes de comparar e contrastar diferentes teorias configura uma boa
aproximação do grau de sofisticação e aprofundamento do mapa conceptual que os estudantes desenvolveram
(subjacente ao trabalho de comparação e contraste conceptual e teórico).
O objectivo de articulação com outras disciplinas da área científica da psicologia cognitiva, de aprofundamento de
temas anteriormente abordados no 1º ciclo e de articulação com temas abordados em diversas disciplinas do 2º
ciclo é implementado nas aulas teóricas relacionando-se sempre que possível o tema apreço com áreas afins da
cognição (por exemplo, Neuropsicologia) e com aplicações a outras disciplinas (por exemplo, Cognição Social,
Julgamento e Decisão na Incerteza, etc.). Tal relacionamento é basicamente avaliado nos trabalhos individuais.
O objectivo dede contribuir para formação dos alunos no âmbito do desenvolvimento de competências de
investigação científica é implementado nas aulas prática durante o acompanhamento da investigação a realizar e
avaliado no relatório experimental

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The purpose of providing additional training in the study area of memory is implemented in the diversity and
relevance of the topics covered in each lecture, allowing further exploration from students and it is evaluated both
in the take-home individual assignments but also in the research report, in particular in assessing the quality of the
literature review included in this report such that it does not only allows to evaluate the ability of students to
compare and contrast different theories but also set a good approximation of the degree of sophistication and
deepening of the conceptual map that students have developed.
The purpose of coordination with other disciplines in the scientific area of cognitive science the deepening of
topics previously covered in the 1st cycle and the coordination with topics in various courses of the 2nd cycle is
implemented in lectures relating the topics covered with other areas of cognitive science (eg, neuropsychology)
whenever possible and with applications to other disciplines (eg, Social Cognition, Judgment and Decision in
Uncertainty, etc..). This relationship is primarily assessed in take-home individual assignments
The aim of contributing to training students in the development of scientific research skills is implemented in the
practical classes during the participation in research project to be conducted and evaluated in the research report.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Tulving, E. & F.I.M. Craik, F.I.M. (Eds) The Oxford Handbook of Memory, New York: Oxford University Press.
Hart, J. & M. Kraut, M. (Eds.), The Neural Basis of Semantic Memory. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
A. Miyake, A. & Shah, P. (eds.), Models of Working Memory: Mechanisms of active maintenance and executive
control. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
Neath, I., & Surprenant, A. M. (2003). Human memory: An introduction to research, data, and theory (2nd Ed.).
Belmont, CA: Wadsworth.
Barsalou, L.W. (2008). Grounded cognition. Annual Review of Psychology, 59, 617-645.
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Mapa IX - Percepção de Risco, Secção de Cognição Social Aplicada 5º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Percepção de Risco, Secção de Cognição Social Aplicada 5º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel da Palma Oliveira: 4 h/semana;4 h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Não se aplica. No entanto os alunos de doutoramento do responsável da cadeira são chamados a partilharem as
suas investigações de forma simplificada. Antigos estudantes de doutoramento / mestrado partilham as suas
investigações mais interessantes nas aulas práticas.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
The actual and former PhD students of the area are invited to share their research

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Estudar e compreender como a moderna conceitualização da visão da análise de risco interage com o
comportamento humano e de como as novas disciplinas de análise e gestão de risco necessitam da contribuição
da Psicologia. Aprofundar a metodologia de aplicação dos modelos psicológicos a problemas sociais.
A cadeira tem como objectivos complementares a aquisição pelos estudantes de conhecimentos básicos sobre: a)
as metodologias de análise “objectiva” de risco, b) as teorias de percepção de risco c) as consequências do
estudo da percepção de risco na gestão de risco (individual e organizacional) e nos conflitos ambientais, d) criação
e implementação de metodologias de participação. Para além desses aspectos os alunos serão treinados de molde
a poderem desenvolver investigações na área e a realizar análise crítica e metodológica dos trabalhos de
investigação já realizados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Study and understand how the modern conceptualization of risk analysis interacts with human behavior and how
those new disciplines gains with the contribution of psychology. Futhermore it is used an specific methodology for
the application of psychological models to social problems.
The course aims to explore the acquisition of basic skills about: a) "Objective" risk analysis, b) Risk perception
theories c) consequences of risk perception processes on risk management (individual and organizacional level)
and in environmental social conflits, d) implementation of participatory methodologies.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Risco e percepção de risco
1.1 Definição
1.2 Análise objectiva de risco
1.3 Perspectivas psicológicas de risco: determinantes; heurísticas; atribuição causal; psicométrica; antropológica
2. Aspectos transversais
- Ocorrências naturais
- Percepção da qualidade ambiental
- Alterações climáticas
- Infra-estruturas e segurança no trabalho
- Segurança rodoviária
- Segurança alimentar
- Doenças sexualmente transmissíveis
3. Estudos de impacte ambiental e estratégias de participação e envolvimento
- Comunicação de risco, participação pública e enquadramento legal
- Processos de realojamento social
- Monitorização psicossocial
- Gestão de procedimentos e planeamento logístico em situação de catástrofe
- Socorro psicológico em situação de catástrofe

6.2.1.5. Syllabus:
1. Risk and risk perception
1.1 Definition
1.2 "Objective" Risk Analysis
1.3 Psychological and Social perspectives on risk
2. Different apllication contexts
- Natural risks
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- Climate Change
- Safety (work and tranport)
- Food Safety
- technological risk perception
- sexually transmitted diseases
3. Environmental Impact Studies and participatory strategies
- Risk communication and psicossocial monitoring.
- risk manegment and psychological intervention in catastrophe

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade tem como objetivos essenciais, capacitar o aluno para aplicar a psicologia segundo regras de
aplicação claras e estender a sua compreensão a áreas não comummente consideradas como de aplicação da
ciência psicológica.
Assim o ensino está sempre centrado nas regras de aplicação da psicologia identificando as questões
fundamentais que se colocam na sua aplicação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This unit aims essentially to enable the student to apply psychology according clear implementation rules and to
extend their knowlegde to areas not commonly considered as application areas of psychology.
thus teaching is always aiming to identify the principles that allow identifying the correct factors and theories than
can be better used in a given context.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas serão centradas na apresentação de casos práticos que permitirão analisar ao pormenor os
níveis teóricos de explicação da Psicologia Ambiental. As aulas práticas serão baseadas em investigação
apresentados pelos alunos. A avaliação incluirá um trabalho deinvestigação em grupo (5 alunos),(60% da
avaliação). Exame com consulta onde os alunos serão confrontados com uma/duas pergunta de relacionamento e
aplicação de temas com limite da extensão das respostas (40% da avaliação). Os alunos serão também de forma
voluntária, instados a participarem como sujeitos experimentais e em trabalhos de investigação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures will be mainly expository but very focused on the presentation of case studies that will examine in
detail the aplication methodologies. The students will present research projects- The evaluative process include: a)
a group work (5 students) (a literature review with an empirical research) (50%). A individual written exam with
consultation (50%). Students are also required, in a voluntary basis, to participate as experimental subjects and
research assistants.

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

Dois níveis de aprendizagem são fundamentais nesta unidade. O primeiro será o aprofundar a metodologia de
aplicação das teorias científicas da Psicologia a problemas concretos. Essa aplicação tem que seguir princípios
claros cujo ensino sistemático é muitas vezes descurado.
O segundo é a concentração em problemas de percepção de risco individual e social com um sublinhado especial
para questões da chamada engenharia psicológica.
O modo como se pensou a junção dos temas com a metodologia de aplicação pretende optimizar a aprendizagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Two levels of learning are central to this unit. The first will be the further application of a specific methodology for
that identification of the scientific theories of psychology than can be used to highligth real world problems. This
can only be done following clear technological principles which are often neglected in the teaching process.The
second is the concentration of individual and social risk perception with a particular emphasis on issues of the
so-called psychological engineering.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Druzhinina, I. & Palma-Oliveira, J. M. (2004) Radioactive contamination of wild mushrooms: a cross-cultural risk
perception study. Journal of Environmental Radioactivity, 74, 83-90.
Geller, E. (2001) The Psychology of Safety Handbook. Boca Raton: Lewis Pusblishers
Lima, L. (1998). Factores Sociais na Percepção de Riscos. Psicologia, Vol. XII (1), 11-28.
Linkov, I. & J. Palma-Oliveira (Eds) (2001), Assessment and Management of Environmental risks. Dordrecht:
Kluwier.
Palma-Oliveira, J.M., de Carvalho, R.G., Luis, S. & Vieira, M. (2009). Knowing Much While Knowing Nothing:
Perceptions and Misperceptions about Nanomaterials. In Igor Linkov and Jeffery Steevens (Eds.) Nanomaterials:
Risks and Benefits (437-462). Netherlands: Springer.
Palma-Oliveira, J. M. (2000). A new theory for the explanation of the NIMBY effect. In M. Cottam, D
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Slovic, P. (2000). The Perception of Risk. London, Earthscan.

Mapa IX - Seminário (Estágio) 5º Ano, Anual

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário (Estágio) 5º Ano, Anual

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Docentes das Secções/Núcleos (ver anexo A 17.3)

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):
O estágio tem como objetivo o contacto direto dos alunos com áreas de formação específicas em função da
Secção/Núcleo e a aquisição de competências necessárias à integração profissional. Especificamente, o estágio
tem como objetivo o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos na u.c. e a articulação dos mesmos com os
contextos profissionais, bem como a aquisição de competências específicas de avaliação, diagnóstico e
intervenção em diferentes contextos profissionais de psicologia. É igualmente objetivo o desenvolvimento pessoal
do aluno e a aquisição de atitudes adequadas aos diferentes níveis de relação interpessoal, grupal e
organizacional. O relatório de estágio deve incluir uma sintese das atividades desenvolvidas bem como uma
reflexão pessoal sobre as implicações dessas atividades para o desenvolvimento profissional e pessoal (max: 100
páginas).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The internship aims to promote the direct contact of students with specific training areas according to the
Section/Area and the acquisition of the skills necessary for professional integration. Specifically, the internship is
aimed at increasing the knowledge acquired in the other C.U. and their articulation with professional environments
as well as the acquisition of specific skills in assessment, diagnosis and intervention in different contexts of
professional psychology. It is also an objective the student's personal development and the acquisition of
appropriate attitudes to different levels of interpersonal, group and organizational relations. The internship report
should include a synthesis of activities as well as a personal reflection on the implications of these activities for the
professional and personal development (max. 100 pages).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O estágio adota um modelo de aprendizagem através da experiência direta, o que implica que as atividades de
estágio sejam acompanhadas de leituras e discussões grupais ou individuais em supervisão, ao longo das
diferentes fases e tarefas que o estudante vai desenvolver durante o processo de estágio.
O estágio decorre em contextos profissionais adequados a cada Secção /Núcleo e implica que o aluno tenha
contacto com uma instituição e com as diferentes funções e formas de integração dos psicólogos nessa
instituição.
Os conteúdos já trabalhados nas u.c. anteriores relacionados com as diferentes funções de avaliação e intervenção
são retomados numa perspetiva de discussão da sua aplicação e das suas potencialidades e limites.

6.2.1.5. Syllabus:
The internship adopts a model of learning through direct experience, implying that it must be accompanied by
readings and discussions in group or individual supervision, throughout the different phases and tasks that the
student will develop during the internship.
The internship takes place in professional contexts appropriate to each section / area and implies that the student
has contact with an institution and with different functions and forms of integration of psychologists in this
institution.
The content already worked in previous C.U. related to the different functions of assessment and intervention are
revisited in perspective of the discussion of the its application and its capabilities and limitations.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos abordados na supervisão são selecionados em função do contexto de estágio, da fase de integração
e das tarefas que o estagiário vai desempenhar ao longo do ano e visam permitir articular os conteúdos teóricos e
metodológicos com a sua aplicação concreta no contexto nacional. A supervisão e a leitura do relatório do
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estagiário permitem ao supervisor ir aconselhando leituras, aferindo do rigor metodológico e processual, da
qualidade da ação desenvolvida e da autonomia e capacidade de inovação demonstradas. Com uma periodicidade
a agendar podem ocorrer seminários, de temática variável, em que se aprofundam questões teóricas e se debatem
questões práticas, escolhidas pela sua pertinência para o desenvolvimento dos projetos dos estagiários.
Correspondem a momentos em que os estagiários participam ativamente, quer responsabilizando-se pela sua
dinamização, quer partilhando produções e experiências, conhecimentos e perplexidades, numa atitude que se
quer rigorosa e reflexiva.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents addressed in the supervision are selected depending on the context of training, the integration phase
and the tasks that the intern will perform throughout the year and are intended to enable the articulation of the
theoretical and methodological dimensions in the concrete application in the national context. The supervision and
the reading of the trainee report allow the supervisor to advise further readings, to check the procedural and
methodological rigor, the quality of action and the autonomy developed and the capacity for innovation
demonstrated. With a frequency to be scheduled, may occur seminars with variable themes, where theoretical and
practical issues are debated, chosen for their relevance to the development of projects of trainees. These
correspond to times when the trainees are actively involved, either taking responsibility for organizing, or sharing
experiences, knowledge and concerns, an attitude that aims to be accurate and reflective.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O estágio segue uma metodologia de aprendizagem por observação e por inserção na prática profissional que
começa pela observação e a prática progressivamente mais autónoma. O estudante começa por observar o
trabalho dos psicólogos e a dinâmica institucional, participa em reuniões de equipa e sessões de orientação com o
orientador da instituição e vai progressivamente observando as diferentes funções dos psicólogos da instituição e
em seguida assumindo tarefas e funções mais autónomas, sempre com a supervisão do docente da faculdade que
permite preparar e antecipar as dificuldades inerentes a esse desempenho, e posteriormente discutir a sua
aplicação e resultados, em articulação com o supervisor da instituição.
A avaliação baseia-se na integração e desempenho do estudante ao longo do ano e no relatório de estágio, e na
informação do orientador institucional sobre assiduidade, pontualidade, cumprimento das regras da instituição,
autonomia e progressão ao longo do ano.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The Internship follows a methodology of learning by observation and insertion in professional practice that begins
with observation and develop a progressively more autonomous practice. The student begins by observing the
work of psychologists and institutional dynamics, participates in team meetings and orientation sessions with the
supervisor of the institution and will progressively see the different functions of psychologists of the institution and
then assume more autonomous tasks and functions, always with the supervision of the teaching faculty that allows
to prepare and anticipate the difficulties inherent in this performance, and then discuss its implementation and
results, in conjunction with the supervisor of the institution
The evaluation is based on the integration and student performance throughout the year and in the report, and on
the information of the institutional adviser about attendance, punctuality, compliance with the rules of the
institution, autonomy, progress

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

A oportunidade proporcionada pelas atividades desenvolvidas durante o estágio contribuem para o
desenvolvimento de competências específicas de avaliação, diagnóstico e intervenção em contextos profissionais
de psicologia e para fomentar uma atitude de indagação e responsabilidade deontológica. Espera-se também que a
colaboração e o trabalho em equipa desenvolvam o sentido crítico em relação a si próprio, a abertura a perspetivas
alternativas, a reflexão crítica e o sentido de apoio e entreajuda. As atividades de estágio a realizar dependem de
um trabalho prévio entre os responsáveis e orientador do serviço em que o estágio se fará, o docente supervisor do
respetivo estágio e o estudante e devem constar do projeto elaborado pelo estagiário no início do estágio e
aprovado pelo orientador da instituição e pelo supervisor da faculdade. Esta fase é fundamental para apoiar a
experiência de socialização do estagiário no contexto de estágio e possibilita a compreensão e integração no
contexto e na missão do local de estágio.
O estagiário é o responsável pelo desenvolvimento do seu projeto, cabendo-lhe tomar as iniciativas de pedido de
apoio individualizado ao seu orientador. Independentemente desta iniciativa, o orientador reúne periodicamente
com o estagiário para discutir problemas relacionados com a sua atuação. Inicialmente este apoio dirige-se à
elaboração do projeto de estágio, centrando-se na determinação do(s) objeto(s) e dos objetivos do estudo e da
intervenção, e na construção da estratégia mais adequada, bem como no apoio bibliográfico e documental. Os
encontros com o supervisor devem ser preparados cuidadosamente pelo estagiário de modo a poderem ser
pertinentes na resposta às suas dúvidas e interesses (e.g., construção de instrumentos de recolha de dados e a
posterior análise e interpretação; planificação da ação e integração das atividades desenvolvidas numa lógica
coerente). Tratando-se de um momento final do Mestrado Integrado em Psicologia, fomenta-se a reflexão sobre o
percurso pelo estagiário o que possibilita que este evidencie as competências desenvolvidas, os contributos
disciplinares aplicados no estágio, as lacunas percebidas, uma atitude deontológica e de indagação da sua prática.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The opportunity provided by the activities undertaken during the internship contribute to the development of
specific skills in assessment, diagnosis and intervention in professional psychology and to foster an attitude of
inquiry and ethical responsibility. It is also hoped that collaboration and teamwork help to develop a critical sense
in relation to themselves, openness to alternative perspectives, critical thinking and sense of support and
assistance. The activities to perform depend of the previous work between the FP responsible and the responsible
of the service where the internship takes place and the student and should be included in the draft prepared by the
trainee in the early stage and approved by the head of the institution and the faculty supervisor. This phase is
critical to support the socialization experience of the trainee in the context of stage and to further their
understanding and integration in the context and mission of the internship institution.

The trainee is responsible for the development of his/her project and should take the initiative to request
individualized support to their supervisor. Regardless of this initiative, the supervisor meets periodically with the
intern to discuss issues related to their activities. Initially this support is aimed at the development of the project,
focusing on the determination of the objectives of the study and intervention, and building the most appropriate
strategy, as well as supporting the most adequate bibliographic search. The meetings with the supervisor must be
carefully prepared by the trainee so that they can be relevant in responding to their questions and concerns (e.g.,
construction of instruments for data collection and subsequent analysis and interpretation, action planning and
integration of activities in a coherent line). As this is the final moment of the MA in Psychology, it is aimed to foster
reflection about the trainee's course, allowing him/her to evidence the skills developed, the disciplinary
contributions to the internship, the perceived gaps, an attitude of ethical preoccupation and of inquiry their
practice.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
A bibliografia é indicada de acordo com os projetos apresentados pelos alunos, com a especificidade das
instituições e com as necessidades detetadas.

The references are indicated according to the projects presented by students, the specificity of institutions and the
needs detected.

Mapa IX - Seminário (Dissertação), 5º Ano, Anual

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário (Dissertação), 5º Ano, Anual

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Docentes das Secções/Núcleos do 2º ciclo e alguns docentes do 1º ciclo.

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 objetivos para o Seminário de Dissertação e para a Dissertação são os de apoiar a aquisição e aprofundamento
dos conhecimentos e o desenvolvimento de competências definidas para o ciclo de estudos conducente ao grau
de mestre. Em consonância com o EurpoPsy, procuram-se desenvolver conhecimentos e competências de
investigação necessários para a futura avaliação do trabalho e das intervenções do psicólogo e para ser capaz de
ler criticamente a literatura na sua área de especialização.
Competências: Saber colocar questões de investigação e selecionar desenhos experimentais, fazer revisão de
literatura sobre um tema, construir uma base de dados, tratar dados qualitativos e/ou quantitativos, saber discutir
resultados, redigir um relatório de acordo com as normas APA, saber comunicar oralmente e saber argumentar.
Todas as Secçõe/Núcleos organizam um Seminário de Dissertação, que integra os conteúdos fundamentais para a
pesquisa na área especifica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objectives for the Dissertation Seminar and for the Dissertation itself are to support the acquisition and
development of knowledge and skills that were defined to this cycle of studies leading to the master degree. In line
with the EurpoPsy, we seek to develop knowledge and research skills needed for future evaluation of the work and
the interventions as a psychologist, and to be able to critically read the literature in their field of specialization.
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Skills: To know how to make research questions and select experimental designs, to perform a review of literature,
to build a database, to process qualitative or quantitative data, to know how to discuss results, to write a report
according to the APA rules, to be able to communicate and learn to present results and argue orally.
All Sections / Areas organize a dissertation seminar that integrates the contents essential to research in the
specific area.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Em cada Secção são selecionados os conteúdos mais adequados à investigação nessa área, que serão mais
desenvolvidos e aprofundados,a partir deste programa geral:
1. As etapas da investigação científica: Da formulação do problema à elaboração do relatório científico
2. A leitura, interpretação e análise crítica de trabalhos de investigação
3. Metodologias de investigação quantitativa
3.1 Desenhos de investigação quantitativa: Estudos quase-experimentais; Estudos Correlacionais (Transversais;
Longitudinais); Estudos Diferenciais; Avaliação de programas de intervenção
3.2 Métodos para a recolha e análise de dados quantitativos
4. Desenhos metodológicos em investigação qualitativa
4.1 Técnicas de recolha de dados qualitativos: entrevista e observação
4.2 Análise de dados qualitativos
5. A discussão de resultados e as conclusões
II .Orientação tutorial do estudo empírico individual.

6.2.1.5. Syllabus:
I. In each section the contents more suitable for research in the area are selected, that will be further developed
from this general program:
1. Steps of scientific research: From the formulation of the problem to prepare a scientific report.
2. Reading, interpretation and critical analysis of research
3. Quantitative research methodologies
3.1. Quantitative research designs: Quasi-experimental studies; Correlational Studies (Transversal, Longitudinal);
Differential Studies ; Evaluation of intervention programs
3.2 Methods for collecting and analyzing quantitative data
4. Methodological designs in qualitative research
4.1 Techniques for collecting qualitative data: interviews and observation
4.2 Analysis of qualitative data
5. The discussion of results and conclusions
II. Tutorial direction of the individual empirical study.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular organiza-se em 1 seminário grupal para cada Secção/Núcelo, que parte da revisão e
mobilização dos conhecimentos já adquiridos anteriormente sobre metodologias de investigação e aborda em
maior detalhe as temáticas relacionadas com as principais tarefas inerentes a um trabalho empírico na área
específica, acompanhando as fases de trabalho dos estudantes. Ao mesmo tempo, os estudantes são
acompanhados individualmente por um orientador, no processo de definição das questões de investigação, do
desenho metodológico e da condução do estudo empírico.
Para além das aulas sobre as diferentes temáticas, que enfatizam os desenhos metodológicos e os instrumentos
mais comuns em cada domínio, podem ocorrer sessões de apresentação dos projetos de monografia com a
participação de grupos de alunos e orientadores com o objetivo de proporcionar momentos para os alunos
refletirem sobre os seus trabalhos de investigação e integrarem algumas sugestões que recebam.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This course is organized in a group seminar for each section / area, that part from a review and mobilization of the
knowledge already acquired on previous research methodologies and discusses in greater detail the issues related
to the main tasks of the empirical work in the particular domain, following the phases of students' work. At the
same time, students are personally accompanied by an advisor lecturer, in the process of defining research
questions, choose the methodological design and conduct of the empirical study.
Apart from lectures on different themes, which emphasize the methodological designs and the most common
instruments in each domain, there are sessions of presentation of thesis projects involving groups of students and
advisors, in order to provide time for students to reflect on their research and integrate some of the suggestions
they receive.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Perspetiva -se uma linha de trabalho isomórfica proporcionando aos estudantes experiências de aprendizagem que
constituam oportunidades de desenvolver as competências necessárias ao trabalho da monografia a desenvolver.
Os estudantes frequentam o seminário de investigação em grupo, e simultaneamente são acompanhados em
regime tutorial pelo orientador da dissertação ao longo de todo o ano.
Exposição oral; Exercícios de aplicação; Tutoria individual.
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A avaliação no seminário assume um carácter qualitativo a ser considerada na avaliação final da Dissertação. A
Dissertação é o resultado final de um trabalho científico que, partindo de uma questão ou problema, sua
concetualização teórica e metodológica, envolve um trabalho de terreno e resulta em produção de novo
conhecimento numa dada área científica. O trabalho final em formato de artigo científico, envolve a apresentação
pública, discussão e aprovação. Estes trabalhos podem integrar projetos de investigação coordenados pelos
docentes.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
An isomorphic line of work is designed, providing students with learning experiences that represent opportunities
to develop the necessary skills to work in the monograph. Students attend the research group seminar and are
accompanied by the dissertation advisor, throughout the year.
Lectures, exercises of application; individual tutoring.
The seminar evaluation adopts a qualitative perspective and is considered in the final evaluation of the dissertation.
The dissertation is the end result of a scientific work that, parting from an issue or problem and its theoretical and
methodological conceptualization, involves a fieldwork and results in the production of new scientific knowledge in
a given area. The final work in the form of a scientific paper, involves the public presentation, discussion and
approval. Such work may include research projects coordinated by the lecturers.

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

Atendendo aos objetivos e competências que se pretende trabalhar nesta unidade curricular, as metodologias são
essencialmente de trabalho individual com acompanhamento tutorial. Tirando partido do facto que a maioria dos
estudantes está a fazer tarefas semelhantes ao mesmo tempo, o Seminário visa mobilizar conhecimentos já
adquiridos e ensinar competências especificas ao nível do desenho metodológico, das metodologias de recolha e
análise de dados e de discussão de resultados, num formato grupal que é depois monitorizado e reforçado na
tutoria individual.
O trabalho tutorial visa essencialmente apoiar os alunos na contextualização social do estudo, na justificação da
sua potencial contribuição para a construção do conhecimento/para a prática profissional; na formulação de
hipóteses, questões ou objetivos aos quais o estudo é dirigido, no enquadramento da investigação na literatura
científica fornecendo orientações para a revisão da literatura; na definição do desenho da investigação e na sua
adequação ao problema formulado e aos propósitos/objetivos do estudo. É dada particular atenção ao rigor
necessário ao processo de recolha e tratamento de dados e às questões éticas (prever eventuais riscos para os
participantes na investigação e modos de proceder face a esses riscos).
A fim de auxiliar os alunos na gestão que este processo implica, os orientadores ajudam a prever as etapas do
desenvolvimento do projeto de investigação, as datas-limite em que terão de ser concluídas e a estimar o número
de horas ou dias que ocuparão.
Os alunos são incentivados a assistirem ao Seminário de Investigação em Psicologia da FPUL, o qual tem por
objetivo central divulgar internamente trabalhos de investigação realizados por alunos de mestrado, doutoramento
e pós-doc da Faculdade para que possam ir tomando contacto com os projetos e os resultados da investigação
realizada pelas diversas linhas de investigação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Given the objectives and competencies that we intend to promote in this course, the methodologies are essentially
individual working with tutorial direction. Taking advantage of the fact that most students are doing similar tasks at
the same time, the seminar aims to mobilize the knowledge already acquired and teach specific skills at the level of
methodological design, of the methods of collecting and analyzing data and discussing results, in a group format
which is then monitored and reinforced in individual tutoring.
The tutorial work is intended primarily to support students in the social contextualization of the study, in the
justification of their potential contribution to the construction of knowledge / professional practice, in the
formulation of hypotheses, questions or goals to which the study is directed, in frameworking the research in the
scientific literature, in providing guidelines for the review of the literature, the definition of design research and its
appropriateness to the problem formulated and the purposes / objectives of the study. Particular attention is given
to the necessary rigor of the process of collection and processing of data and to the ethical issues (prevent
possible risks to participants in research and ways to prevent these risks).
To assist students in managing what this process entails, counselors can help predict the stages of development of
the research project, fix the deadlines that must be completed and estimate the number of hours or days it will
occupy.
Students are encouraged to attend the FPUL Psychology Research Meeting, which aims to promote the research
undertaken by students in master's, doctoral and post-doc, so they can take contact with projects and results of
research carried out by several lines of investigation.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
A bibliografia é indicada em função das temáticas desenvolvidas em cada Secção/Núcleo, de acordo com os
projetos de investigação e com a especificidade da área específica.
The bibliography is recommended according to the themes developed in each section / area, and to the specific
research projects and the specific area.
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Mapa IX - Estudo do Processo Psicoterapêutico, Psi Clínica e da Saúde- N Psi. Clínca Dinâmica, 5º Ano, 1º Sem

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estudo do Processo Psicoterapêutico, Psi Clínica e da Saúde- N Psi. Clínca Dinâmica, 5º Ano, 1º Sem

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Eugénia de Loureiro Polónio Pereira Duarte Silva: 4 h/semana;4 h/week

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):
• Dar a conhecer um modelo relacional de intervenção psicoterapêutica com uma orientação dinâmica
• Desenvolver conhecimentos e atitudes favoráveis à intervenção psicológica de orientação dinâmica
• Desenvolver conhecimentos de procedimentos clínicos aplicáveis a casos de indivíduos em diferentes etapas de
desenvolvimento
• Proporcionar aprendizagens de manejo de casos clínicos, da prática para a teoria
• Desenvolver competências de compreensão, discussão e manejo de casos clínicos numa orientação
psicodinâmica relacional
• Aquisição de conhecimentos do modelo relacional de R. Hobson

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Acquisition of knowledge about a relational model of psycho-therapeutic intervention in a dynamic orientation
• Development of knowledge and attitudes favorable to psychological intervention in a dynamic orientation
• Development of knowledge of clinical procedures applicable to cases of individuals in different stages of
development
• Providing learning management of clinical cases, learning from practice to theory
• Development of skills for understanding, discussing and managing of clinical cases in a psycho-dynamic
relational orientation
• Acquisition of knowledge of the Conversational Model of R. Hobson

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A. O processo psicoterapêutico numa perspectiva dinâmica relacional: desenvolvimento de vários conceitos nesta
perspectiva
B. O modelo de psicoterapia interpessoal dinâmica de Hobson
1. O Conversational Model de Robert Hobson: inserção no campo da intervenção psicodinâmica
2. Estudos do modelo: da eficácia do seu treino e da sua eficácia em comparação com outros modelos
3. Indicações e limitações deste modelo na intervenção psicoterapêutica
4. Atitudes e estratégias terapêuticas
5. Os componentes integrados do modelo em relação com as estratégias utilizadas nas diferentes fases do
processo psicoterapêutico
6. A sequência do processo psicoterapêutico: Atitudes e estratégias
7. O trabalho partilhado num modelo em que o paciente colabora activamente
8. Terminar o processo psicoterapêutico

6.2.1.5. Syllabus:
A. The psychotherapy process in a dynamic relational perspective: development of several concepts in this
perspective
B. The Hobson psycho-dynamic interpersonal therapy
1. Conversational Model of Robert Hobson: insertion of the model in the field of psychotherapy intervention
2. Studies of the model: the effectiveness of its training and its effectiveness compared with other models
3. Recommendations and limitations of this model in psycho-therapeutic intervention
4. Attitudes and therapeutic strategies
5. Integrated components of the model. Strategies used at different phases of the psycho-therapeutic process
6. Sequence of the psycho-therapeutic process: Attitudes and strategies
7. Work-sharing in a model in which the patient is actively cooperating
8. Finishing the psycho-therapeutic process

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

ACEF/1112/17957 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=947b...

269 de 393 27-04-2012 14:03



Procura dar-se conhecimento do modelo de intervenção psicoterapêutica, numa perspectiva dinâmica relacional. O
modelo de Hobson é estudado. São apresentados casos clínicos, em diferentes etapas de desenvolvimento,
discutidos procedimentos, atitudes, estratégias interventivas, em diferentes fases do processo psicoterapêutico,
visando uma compreensão clínica, na articulação da teoria com a prática.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
It is aimed to provide knowledge of a psycho-therapeutic intervention model, in a dynamic relational perspective.
The Hobson model is studied. Clinical cases in different phases of development are presented, discussing
attitudes, intervention strategies at different phases of the psycho-therapeutic process, seeking clinical
understanding and the articulation of theory and practice.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Teóricas: As aulas teóricas serão essencialmente expositivas e nelas serão apresentados os conteúdos que
constam do programa. Algumas aulas teóricas destinam-se também à apresentação de trabalhos propostos ao
estudantes, no âmbito das temáticas do programa.
Aulas Práticas: Centrar-se-ão na apresentação, análise e discussão de protocolos de entrevistas relativas a casos
de psicoterapia. Serão apresentados e discutidos casos de psicoterapia de crianças, adolescentes e adultos.

Avaliação
Os alunos devem ter um mínimo 2/3 de presenças no total das aulas. Exceptuam-se os regimes especiais.

Participação ativa nas aulas 10%
Trabalhos realizados individualmente e em grupo 40%
Exame final sobre análise e discussão de um caso clínico 50%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes: mainly expositive; programme contents will be presented; some classes are intended for
presentation of essays elaborated by students, about themes of the programme.
Tutorials: focus will be on presentation, analysis and discussion of protocols of interviews of psychotherapy cases;
clinical cases of children, adolescents and adults will be presented and discussed.

Evaluation
Students must have a minimum 2 / 3 of total attendance in classes. Students who benefit from special regimes are
an exception.

Active participation in class 10%
Work carried out individually and in group 40%
Final exam on the analysis and discussion of a clinical case 50%

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

A finalidade essencialmente formativa desta disciplina exige uma reflexão continuada que proporcione a
elaboração pessoal e progressiva dos conhecimentos e da atitude que sustentam a prática da psicoterapia.
Considera-se que este objetivo só poderá ser atingido através de uma participação empenhada e regular nas aulas,
onde os estudantes são convidados a discutir casos clínicos (aulas práticas) e a apresentar trabalhos que se
inserem no contexto do programa, complementando a aprendizagem realizada em aulas mais expositivas. O exame
final assume características de discussão de caso clínico, devendo os estudantes mostrar a elaboração e
integração dos conhecimentos teóricos, nas formulações e compreensão que manifestam, e no raciocínio clínico
que desenvolvem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The purpose of this curricular unit requires essentially a sustained reflection, to provide a personal and progressive
development of knowledge and attitudes required by the practice of psychotherapy. It is considered that this
objective can only be achieved through a committed and regular participation in class, where students are invited to
discuss clinical cases (tutorial classes) and present essays about subjects included in the programme,
complementing the learning acquired in theoretical classes. In the final exam students discuss a clinical case. They
should show the development and integration of theoretical knowledge in their case formulations, understanding
and clinical reasoning.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Aron, L. (1996). A meeting of minds. Mutuality in psychoanalysis. Hillsdale N. J.: The Analytic Press
Coimbra de Matos, A. (2002). Psicanálise e psicoterapia psicanalítica. Lisboa: Climepsi Editores
Hobson, R. F. (1985). Forms of feeling. The heart of psychotherapy. London: Tavistock Publications
Knight, B. G. (1996). Psychotherapy with older adults. London:
Leal, M. R. M. (1993). A psicoterapia como aprendizagem. Um processo dinâmico de transformações. Braga:
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APPORT.
Lemma, A. (2003). Introduction to the practice of psychoanalytic psychotherapy. Chichester: John Wiley & Sons
Mahoney, M. J., (2000). Training future psychotherapists. In C.R. Snyder & R. E. Ingram (Eds.), Handbook of
psychological change. Psychotherapy processes & practices for the 21th century (pp. 727-735). New York: John
Wiley and Sons
O’Brien, J. D., Pilowsky, D. J., & Lewis, O. W. (1992). Psychotherapies with Children and Adolescents: Adapting the
Psychodynamic Process. Washington: American Psychiatric Press

Mapa IX - Estudo de Casos em Psicoterapia com Adultos, PCS-NPsicoterapia Cog.-Comp. Integrativa, 5º Ano, 1º S

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estudo de Casos em Psicoterapia com Adultos, PCS-NPsicoterapia Cog.-Comp. Integrativa, 5º Ano, 1º S

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Miguel Silva Conceição: 4 h/semana; 4h/week

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):
Promover a aquisição de conhecimentos, competências e atitudes sobre a intervenção psicoterapêutica com
pessoas com diversos tipos de perturbações, com base nos modelos de intervenção cognitivo-comportamentais, e
promover uma reflexão clínica sobre casos específicos.
Com base nos modelos de intervenção cognitivo-comportamentais aplicadas às pessoas com diversos tipos de
perturbações, promover a identificação e diferenciação de processos ou mecanismos de manutenção das
perturbações que possam ser mais específicos ou mais transversais.
Com base nos modelos de intervenção cognitivo-comportamentais aplicadas às pessoas com diversos tipos de
perturbações, promover a identificação e diferenciação de processos ou operações terapêuticas que possam ser
mais específicos da orientação cognitivo comportamental ou que sejam mais susceptiveis de traduzir numa
linguagem estratégica transteórica, com aplicação específica de perturbação ou transversal a pelo menos duas
perturbações

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Promote the acquisition of knowledge, skills and attitudes about the psychotherapeutic intervention with people
with various types of disorders, based on models of cognitive-behavioral intervention, and promoting a clinical
discussion on individual cases.
Based on cognitive-behavioral intervention models applied to people with various types of disorders, a second aim
is to promote an informed differentiation of more or less disorder-specific psychological processes or maintenance
mechanisms.
Based on cognitive-behavioral intervention models applied to people with various types of disorders, a third aim is
to promote an informed differentiation of intervention processes or operations that may be more specific to a
cognitive-behavioral approach or more transtheoretical in nature, with aplicability to one specific disorder or more
transdiagnostic in nature.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Apresentação da cadeira. Método de trabalho. Intervenção em Terapia cognitiva. Formulação e estudo de casos.
2.Asserção. Relaxamento. Respiração Diafragmática. Mindfulness.
3.Intervenção com Pessoas que estão Deprimidas.
4.Intervenção com Pessoas que têm Fobias Específicas, Pânico ou Agorafobia.
5.Intervenção com Pessoas que têm Ansiedade Social ou Generalizada.
6.Intervenção com Pessoas que têm Obsessões, Compulsões ou Stress Pós-Traumático.
7.Intervenção com Pessoas que têm Comportamento Dissociativo, Auto-mutilatório ou Suicida.
8.Intervenção com Pessoas que têm Dificuldades Sexuais ou de Sono.
9.Intervenção com Pessoas que têm Dificuldades Conjugais ou Relacionais.
10. Intervenção com Pessoas que têm Dificuldades Relacionadas com o Comportamento Alimentar.
11. Intervenção com Pessoas que têm Dificuldades Relacionadas com Consumos Excessivos.
12. Intervenção com Pessoas com Dificuldades Psicológicas Relacionadas com a sua Saúde Física.
13. Prática Profissional (Videos)

6.2.1.5. Syllabus:
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1. Presentation. Learning and Teaching Methods. Formulation and Intervention in Cognitive Behavioural
approaches.
2. Assertiveness. Relaxation. Diaphragmatic Breathing. Mindfulness.
3. Intervention with Persons who have Depression
4. Intervention with Persons who have Specific Phobias, Panic or Agoraphobia.
5. Intervention with Persons who have Social or Generalized Anxiety.
6. Intervention with Persons who have Obsessions, Compulsions or Post-Traumatic Stress.
7. Intervention with Persons who have Dissociative, Self-mutilating or suicidal behaviour.
8. Intervention with Persons who have Sexual or Sleep difficulties.
9. Intervention with Persons who have Couple or Relational difficulties.
10. Intervention with Persons who have Eating behavior related difficulties.
11. Intervention with Persons who have Substance Abuse related difficulties.
12. Intervention with Persons who have Physical health related difficulties.
13. Professional Practice (Videos)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Nas primeiras duas aulas essencialmente sob a responsabilidade do docente, exemplificam-se e modelam-se
alguns processos ou operações terapêuticas mais e menos específicos da orientação cognitivo comportamental,
ao mesmo tempo que são traduzidos numa linguagem estratégica transteórica, com aplicação transversal a várias
perturbações.
Nas dez seguintes aulas os discentes têm a oportunidade de fazer o mesmo, não só com processos ou operações
terapêuticas, mas também com processos ou mecanismos de manutenção das perturbações mais e menos
específicos de perturbação. Recorre-se a textos predominantemente específicos da perspectiva cognitivo-
comportamental e predominantemente específicos de perturbação como estímulos para uma crescente capacidade
de diferenciação esclarecida, crítica, flexível e ajustável à conceptualização e intervenção psicoterapeutica, numa
orientação específica e para além dela.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In the first two lessons, essentially under the responsibility of the teacher, some treatment processes and
operations are exemplified and shaped, be they more or less specific to cognitive behavior approaches, at the same
time as they are translated into a transtheoretical language, with transversal applicability across disorders.

In the following ten lessons the students have the opportunity to do the same, not only with treatment processes or
operations, but also with processes or maintenance mechanisms more or less disorder-specific. The chosen texts,
predominantly written from a cognitive-behavioral perspective as well as from a predominantly disorder-specific
perspective, act as a stimulus for increased informed, differentiated, critical, flexible and adjustable capacities to
the conceptualization and psychotherapeutic intervention in a specific orientation and beyond, and in specific
disorders and beyond. The videos at the last lesson close the learning experience.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologias de ensino enquadram-se numa perspectiva de aprendizagem colaborativa e combinam elementos
expositivos por parte do docente, aula interactiva, discussão dirigida, exercícios escritos, trabalho/aprendizagem
em grupo, fidebeque entre pares, simulações, ensinar-na-hora, método de caso e role plays.

A avaliação consiste em:
Apresentação teórica em diversos formatos, comunicação académica, divulgação, mass media e ideia de emprego
(30%)
Role-play de competências clinicas & debate (30%)
Participação no fórum online, entrega 5 ensaios em torno de duas grandes linhas orientadoras a) diferenciação
esclarecida de processos ou mecanismos de manutenção das perturbações que possam ser mais específicos ou
mais transversais e b) diferenciação esclarecida de processos ou operações terapêuticas que possam ser mais
específicos da orientação cognitivo comportamental ou que sejam mais susceptiveis de traduzir numa linguagem
estratégica transteórica. (40%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methods are blended in an atmosphere of colaborative learning combining methods as lecture, interactive
lecture, directed discussion, writing and speaking exercises, group work/learning, student-peer feedback,
simulations, just-in-time teaching, case method and role plays.
Assessment consists in:
Design, presentation and discussion of theme in diverse formats, academic paper, diffusion, mass media and job
idea (30%)
Clinical Skills Role-play & discussion (30%)
Participation in an online forum, with delivery on at least 5 essays on two orienting lines a) informed diferentiation
between more or less disorder-specific processes or maintenance mechanisms and b) informed diferentiation
between processes or therapeutic operations more distinctive of cognitive behavioral approaches or more
transtheoretical in nature. (40%)
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Esta mistura de métodos de ensino tenta ajudar os alunos a alcançar os objectivos de aprendizagem, na medida
em que um ou outro método tenta estimular um ou vários processos mentais, tais como o
conhecimento/lembrança (para memorizar ou reconhecer processos específicos e comuns, princípios,
mecanismos, operações); compreensão/compreensão (para traduzir, apresentar nas suas próprias palavras);
aplicação (para usar, aplicar, tornar útil); análise (para identificar e examinar os componentes, comparar e
contrastar, identificar os pressupostos, deduzir implicações); síntese/criar (para fazer ligações, identificar novas
relações); avaliação (para fazer um julgamento, avaliar a validade, seleccionar e defender). Ao estimular estes
processos, os métodos de ensino tentam estimular a aquisição de conhecimentos sobre a intervenção cognitivo-
comportamental (e além) em varias perturbações específicas (elementos específicos e transversais) (saber); o
desenvolvimento de competências de reflexão e intervenção em casos clínicos (como pensar; saber-fazer), o
desenvolvimento de competências de comunicação diferenciados tendo em conta os diferentes públicos-alvo
(saber fazer).

Esta mistura de métodos de ensino também foi concebida para promover uma mudança progressiva e sustentada
dos modelos mentais (para substituir uma compreensão limitada de um fenómeno (doença específica X
abordagem específica) com o modelo mental da disciplina (semelhanças e diferenças nos processos e
mecanismos e operações entre distúrbios e abordagens). Eles são combinados para optimizar o desenvolvimento
cognitivo (progressão do dualismo para a multiplicidade, para o relativismo, para um compromisso tentativo com a
perspectiva mais valiosa disponível - para chegar a compreender a natureza do conhecimento como inerentemente
incerta, mas sujeitos às normas definidas de comparação); bem como o desenvolvimento emocional (progressão
de uma forma mais auto-centrada, sem envolvimento de conceptualizar a competência profissional para um
compromisso tentativo de crescimento pessoal associado que permita o respeito das necessidades do próprio e
dos outros). Espera-se que também reforcem o desenvolvimento de trabalho colaborativo de grupo, o
desenvolvimento de atitudes de colaboração on-line, o desenvolvimento de atitudes pró-ativas como profissional
de psicologia (como ser) e, finalmente, o desenvolvimento do respeito pelos aspectos éticos da profissão.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This blend of teaching methods attempts to help students achieve the learning goals, in that one or the other tries
to stimulate one or various mental processes, such as knowledge/remembering (to memorize or recognize specific
and common processes, terms, principles); comprehension/understanding (to translate, restate in one’s own
words); application/applying (to use, apply, make useful); analysis/analyzing (to identify and examine components,
compare and contrast, identify assumptions, deduce implications); synthesis/creating (to make connections,
identify new relationships); Evaluation/Evaluating (To make a judgment, assess validity, select, and defend). By
stimulating these processes, the teaching methods try to stimulate the acquisition of knowledge about cognitive-
behavioral intervention (and beyond) in various types of disorders (specific and common elements) (know); the
development of skills of reflection and intervening on clinical cases (how to think; know-how); the development of
differentiated communication skills taking into account the various target audiences (know how).

Such a blend of teaching methods was also combined to promote a progressive sustained shift in mental models
(to replace a faulty understanding of a phenomenon (disorder-specific and approach-specific) with the discipline’s
mental model (similarities and differences in processes and mechanisms within and between disorders and
approaches). They are combined to optimise cognitive development (to progress from dualism to multiplicity to
relativism to a tentative commitment to the most worthy perspective available; to come to understand the nature of
knowledge as inherently uncertain but subject to definite standards of comparison) as well as emotional
development (to progress from self-centered, uninvolved or detached way of conceptualising professional
competence to a tentative commitment to associated personal growth enabling respect for self and others needs)
They are expected to reinforce the development of collaborative group-work skills; the development of online
collaborative attitudes; the development of pro-active attitudes as a professional psychologist (how to be) and
finally the development of respect for the ethical aspects of the profession.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Barlow, D. H, (2007). Clinical Handbook of Psychological Disorders.(4 Ed) A Step-by-Step Treatment Manual. NYC:
Guilford.

Barlow, D.H., Farchione, T.J., Fairholme, C.P., Ellard, K.K., Boisseau, C.L. Allen, L.B. & Ehrenreich-May, J. (2011).
The unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders: Therapist guide. NYC, NY: OUP.

Bennett-Levy, J. (Ed.), Butler, G. (Ed.), Fennell, M. (Ed.), Hackman, A. (Ed.), Mueller, M. (Ed.), & Westbrook, D. (Ed.).
(2004). Oxford guide to behavioural experiments in cognitive therapy. NYC, NY US: OUP.

Grey, N. (Ed.). (2009). A casebook of cognitive therapy for traumatic stress reactions. NYC, NY US:
Routledge/Taylor & Francis Group.

Harvey, A. G., Watkins, E. R., Mansell, W., & Shafran, R. (2004). Cognitive behavioural processes across
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psychological disorders: A transdiagnostic approach to research and treatment. Oxford: OUP.

Mapa IX - Psicopatologia do Desenvolvimento e Intervenção Clínica, PCS-NPsi da Saúde e da Doença, 5º Ano 1º S

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicopatologia do Desenvolvimento e Intervenção Clínica, PCS-NPsi da Saúde e da Doença, 5º Ano 1º S

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luis Joyce-Moniz: 4h /semana; 4h/week

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):
Objectivos
Compreender a importância da dimensão desenvolvimentista na análise dos processos de adaptação e
perturbação.
Conhecer e distinguir as orientações da psicopatologia de significações desenvolvimentista e as psicopatologias
não desenvolvimentistas.
Formular o diagnóstico dos níveis de significação e das operações dialécticas de casos clínicos.
Objectivar e planear a intervenção clínica dialéctica e desenvolvimentista.
Saber selecionar as principais metodologias de intervenção em função dos níveis de desenvolvimento
idnetificados.
Ser capaz de aplicar as metodologias a casos clínicos e/ou situações problemáticas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives
- To understand the importance of the developmental dimension in the processes and disturbance and adaptation.
- To understand and distinguish the orientations of developmental psychopathology of individual meanings and
other models of psychopathology.
- To identify and analyze individual levels of meaning and dialectical operations in clinical case-studies.
- To define and design clinical developmental and dialectical interventions.
- To know how to select the main methods of intervention in terms of the identified levels of development.
- To be able to apply clinical methodologies to case-studies and / or problematic situations.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Escolas e Modelos de Psicopatologia
Psicopatologias das Significações Individuais e Desenvolvimento.
Princípios da Psicopatologia do Desenvolvimento do Adolescente e do Adulto.
Objectivos do Diagnóstico e da Intervenção Desenvolvimentista.
Acções Dialécticas
Expressão Emocional e Intervenção
Esquizofrenia e Paranóia
Mania e Depressão
Ansiedade
Obsessão e Compulsão
Somatização e Conversão
Distúrbios de Personalidade

6.2.1.5. Syllabus:
. Schools and Models of Psychopathology
. Psychopathology of individual meanings and Development.
. Principles of Adult and Adolescent Developmental Psychopathology.
. Objectives of the Diagnostic and Developmental Intervention.
. Dialectical operations.
. Emotional Expression and Intervention.
. Schizophrenia and paranoia.
. Mania and Depression.
. Anxiety.
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. Obsessions and Compulsions.

. Somatization and Conversion.

. Personality Disorders.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular incide sobre a Psicopatologia do Desenvolvimento enquanto paradigma e grelha de análise
complementar a uma leitura descritiva da psicopatologia do adolescente e do adulto, já estudadas no primeiro
ciclo. Numa 1ª parte, pretende-se que os estudantes conheçam os princípios teóricos da psicopatologia do
desenvolvimento mais consensuais e que sejam capazes de aplicar uma grelha de análise desenvolvimentista às
significações individuais dos sujeitos mais relevantes para a compreensão dos quadros nosológicos. Numa 2ª
parte pretende-se que os estudantes conheçam as potencialidades da análise desenvolvimentista para a definição
e selecção das metodologias de intervenção clínica. Os diversos quadros psicopatológicos são analisados,
apresentando exemplos de significações típicas dos vários níveis de desenvolvimento.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This course focuses on Developmental Psychopathology as a paradigm and provides a grid of analysis to
complement the more classic descriptive psychopathology of adolescents and adults, already studied in the first
cycle. In the 1st part of the course, it is intended that students become acquainted with the general theoretical
principles of developmental psychopathology and learn to apply a developmental analysis grid to the meanings of
individual subjects relevant to the understanding of psychopathology diagnosis. In the 2nd part of the course, it is
intended that students learn the about the possibilities and advantages of a developmental analysis of individual
meanings for the definition and selection of clinical intervention methodologies. The main psychopathological
categories are reviewed, with examples of typical meanings of the different levels of development.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Todas as aulas são teórico-práticas e incluem:
1. um componente expositivo de síntese e organização da informação mais relevante;
2. um conjunto de exercícios realizados em sala de aula (quizzes), que visam conduzir o estudante a sistematizar
as leituras realizadas em casa;
3. exercícios de visionamento e análise de estudos de caso dramatizados, que o estudante analisa e para os quais
propõe estratégias de intervenção, aplicando os conhecimentos teóricos e práticos de cada área temática.
A avaliação é contínua e inclui um somatório ponderado de todas as actividades, incluindo a realização de quizzes
em sala de aula com correção imediata e exercícios de reflexão teórica e de diagnóstico e intervenção
desenvolvimentista envolvendo casos clínicos ficcionados.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
All classes are theoretical and practical and integrate:
1. A presentation and synthesis of the most relevant information;
2. A set of exercises performed in class (quizzes), which aim to help the student in systematizing the home
readings;
3. Exercises with dramatized case studies, that the student analyzes and to which he/she proposes intervention
strategies, applying the knowledge and skills of each thematic area.
The assessment methodology is continuous and includes a weighted sum of all activities performed in the
classroom and 4 reports about the dramatized case studies with a developmental diagnosis and intervention
proposal.

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

Os estudantes devem basear a sua aprendizagem, por um lado na formação de base sobre psicopatologia já
adqurida no 1º ciclo e trabalhada em outras unidades curriculares, e por outro lado nas leituras semanais
obrigatórias. Pretende-se que os estudantes sejam autónomos num processo de aprendizagem que é articulado
entre as leituras programadas para conhecimento da literatura, e a sua aplicação clínica, ao longo de todo o
semestre, seja em exercícios rápidos com correcção imediata que lhes permite ter feedback sobre os resultados da
sua aprendizagem, seja em exercícios mais estruturados que permitem a aplicação dos conhecimentos a casos
clínicos exemplo. Para a aplicação das grelhas de análise e das propostas interventivas são apresentados estudos
de caso dramatizados em video abrangendo as principais sindromes, a partir dos quais os alunos fazem uma
análise desenvolvimentista das significações individuais do sujeito e apresentam propostas de selecção das
metodologias comportamentais e cognitivas já aprendidas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
During this course it is intended that students become autonomous in the learning process, articulated between the
scheduled home readings to obtain knowledge of the main literature and its clinical application, throughout the
semester, both in quick quizzes that are immediately corrected, which allows them to have immediate feedback
about the results of their learning;and more structured exercises that allow the application of such knowledge to
clinical cases. For the application of the grids of developmental analysis and proposals of intervention, case
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studies are presented in dramatized videos covering the major syndromes. Students perform a developmental
analysis of the subjective meanings of the individual subject and present proposals for the selection of behavioral
and cognitive methods previously learned.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
American Psychiatric Association DSM-IV-TR Manual de Diagnóstico e Esatística das Perturbações Mentais.
Lisboa: Climepsi.
Keating,D. & Rosen,H. (Eds) Constructivist perspectives on developmental psychopathology and atypical
development. N.Y.: Lawrence Erlbaum Associates.
Kegan, R. (1982). The evolving self: problem and process in Human Development. Cambridge: Cambridge
University Press.
Joyce-Moniz L (1993) Psicopatologia do Desenvolvimento do adolescente e do adulto. Lisboa; McGraw-Hill
Mahoney,M. (1991). Human Change Processes: the scientific foundations of psychotherapy. Michigan, Basic
Books.

Mapa IX - Psicologia da Doença, PCS-NPsicologia da Saúde e da Doença 5º Ano,2ºSem

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia da Doença, PCS-NPsicologia da Saúde e da Doença 5º Ano,2ºSem

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Luísa Torres Queiroz de Barros: 0,5 h/semana; 0.5 h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Filipa Pires Jesus: 3,5 h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ana Filipa Pires Jesus: 3 h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreensão da relação entre a psicologia da doença e a psicopatologia somatoforme.
- Domínio dos principais modelos cognitivos de explicação da adaptação doença e aos tratamentos médicos
- Conhecimento e aplicação dos modelos cognitivo e desenvolvimentista de psicologia da doença.

Competências
-Reconhecer a importância das significações leigas sobre doença
-Conhecer a vivência subjectiva da pessoa nas diferentes fases e tipos de doença
-Saber aplicar o modelo desenvolvimentista de psicologia da doença para caracterizar os processos de
conhecimento, adaptação e vivência da doença
-Saber definir estratégias de intervenção desenvolvimentista e dialéctica a partir dessa caracterização

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives:
- Understanding the relationship between illness psychology and somatoform psychopathology.
- Knowledge about the main cognitive models used to explain the processes of adaptation to illness and medical
treatments and application to clinical cases.
- Knowledge of the developmental model of illness psychology and application to clinical cases.

Competences to be develop
- To recognize the importance of lay meanings of illness
- To understand the person's subjective experience of the different phases and different illnesses. -
- To know how to apply the cognitive and developmental models of illness psychology to characterize the
processes of knowledge, experience and adaptation of the disease
- To define and apply developmental and dialectical intervention strategies based on this characterization.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Psicologia da Doença e Psicologia da Saúde
- Psicoimunologia
- Significações leigas de doença
- Intervenção desenvolvimentista e dialéctica em Psicologia da Doença
- Conhecimento da realidade da doença
- Adesão ao tratamento
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- Controlabilidade da doença
- Controlo das emoções perturbadores e das reacções somatoformes
- Controlo da dor
-Vivência da doença: comunicação, evolução, adaptação
-Confronto de tratamentos aversivos
-Processo terminal

6.2.1.5. Syllabus:
- Health Psychology and Illness Psychology
- Psychoimmunology
- Lay meanings of illness
- Developmental and Dialectical Intervention in Illness Psychology
- Knowledge of the illness
- Adherence to treatment
- Illness Control
- Control of Emotions and Somatoform Reactions
- Pain Control
-Experience of the illness: communication, evolution, adaptation
- Coping with aversive treatments
- Terminal illness processes

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular incide sobre a subárea da Psicologia da Saúde que aborda a vivência e adaptação à
situação de doença, desde o diagnóstico, dor e outros sintomas, tratamentos, adaptação à doença crónica e
processos terminais, enquandrando-a numa perspectiva clínica diferenciada da psicosomática. Parte-se da
literatura caracterizadora das diferentes temáticas para uma perspectiva desenvolvimentista de análise, que
permite aprofundar a compreensão da vivência dos sujeitos e definir s objectivos de intervenção e selecionar as
metodologias mais adequadas a cada situação. Tem uma relação estreita com a u.c. de Metodologias Clínicas
Comportamentais e Cognitivas, na medida em que oferece uma grelha orientadora da selecção dessas
metodologias em função de características do sujeito, dos seus objectivos e da fase da doença em que se
encontra.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This course focuses on the sub-area of health psychology that addresses the experience and adaptation to the
situation of illness, from diagnosis, pain and other symptoms, including treatments, adaptation to chronic illness
and terminal processes, framing these issues in a clinical perspective different from psychosomatics . Grounded
on the literature characterizing the different themes and elaborating a developmental perspective of analysis of the
same themes, which allows a deeper understanding of the experience of the subjects and the definition of the
objectives and the selection of the intervention methodologies best suited to each situation. This course has a
close relationship with the c.u. Behavioral and Cognitive Clinical Methodologies, as it offers a guiding grid to select
these methodologies as a function of the subject's characteristics, his/her objectives and the stage of illness where
the patient is.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Todas as aulas são teórico-práticas e integram:
1. um componente expositivo de síntese e organização da informação mais relevante;
2. um conjunto de exercícios realizados em sala de aula (quizzes), que visam conduzir o estudante a sistematizar
as leituras realizadas em casa;
3. exercícios de visionamento e análise de estudos de caso dramatizados, que o estudante analisa e para os quais
propõe estratégias de intervenção, aplicando os conhecimentos teóricos e práticos de cada área temática.
A avaliação é contínua e inclui um somatório ponderado de todas as actividades realizadas na aula, dos relatórios
sobre os estudos de caso dramatizados e um "estudo de caso construído" em que o estudante aplica as grelhas de
caracterização e as metodologias interventivas a um caso clínico construído por si próprio.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
All classes are theoretical-practical and integrate:
1. A presentation and synthesis of the most relevant information;
2. A set of exercises performed in class (quizzes), which aim to lead the student to systematize the home readings;
3. Exercises of visioning and analysis of dramatized case studies, that the student analyzes and to which he/she
proposes intervention strategies, applying the knowledge and skills of each thematic area.
The assessment methodology is continuous and includes a weighted sum of all activities performed in the
classroom, the reports about the dramatized case studies and a "constructed case study" in which the student
applies the characterization grids and intervention methods to a clinical case constructed by himself.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
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curricular.
Pretende-se que os estudantes sejam autónomos num processo de aprendizagem que é articulado entre as leituras
programadas para conhecimento da literatura, e a sua aplicação clínica, ao longo de todo o semestre, seja em
exercícios rápidos com correcção imediata que lhes permite ter feedback sobre os resultados da sua
aprendizagem, seja em exercícios mais estruturados que permitem a aplicação dos conhecimentos a casos
clínicos exemplo. Atendendo a que os estudantes não têm ainda contacto com a prática clínica, a utilização dos
"estudos de caso construídos" tem provado ser eficaz na aplicação e concretização de metodologias clínicas de
análise, caracterização e proposta de intervenções clínicas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
During this course it is intended that students become autonomous in the learning process, articulated between the
scheduled home readings to obtain knowledge of the main literature and its clinical application, throughout the
semester, both in quick quizzes that are immediately corrected, which allows them to have immediate feedback
about the results their learning; and more structured exercises that allow the application of the acquired knowledge
to clinical cases. Since the students do not yet have contact with clinical practice, the use of "constructed case
studies" has proven to be effective in the application and implementation of methodologies for clinical analysis,
characterization and intervention proposals.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Joyce-Moniz L (1993). Psicopatologia do Desenvolvimento do Adolescente e do Adulto. Lisboa: McGraw-Hill
- Joyce-Moniz L & Barros L (2005). Psicologia da Doença para Cuidados de Saúde: Desenvolvimento e intervenção.
Porto: ASA.
- Joyce-Moniz,L. (2010).Hipnose, Meditação, Relaxamento, Dramatização. Porto: Porto Editora.
- Sarafino, E. P. (2008). Health psychology : biopsychosocial interactions.N.Y.: John Wiley & Sons.
- Sheridan, C.L. & Radmacher,S.A. (1992). Health psychology : challenging the biomedical model. N.Y.: John Wiley
& Sons.

Mapa IX - Psicologia Comunitária -Temas Avançados, PCS-Núcleo Psicologia Clínica Sistémica, 5º Ano, 1º Sem

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia Comunitária -Temas Avançados, PCS-Núcleo Psicologia Clínica Sistémica, 5º Ano, 1º Sem

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Wolfgang Rüdiger Lind: 4 h/semana;4 h/week.

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):
1.Conhecer os fundamentos e concepções teóricas da Psicologia Comunitária
2.Entender o perfil e papel do Psicólogo Comunitário
3.Conhecer as principais estruturas, processos e características interventivas da Psicologia Comunitária
4.Conhecer os métodos de investigação na Psicologia Comunitária.
5.Conhecer as metodologias na área da prevenção em Saúde Mental Comunitária e dominar noções
epidemiológicas
6.Ter noções sobre a multiculturalidade e o fenômeno da
imigração
7.Saber elaborar projetos comunitários
8.Saber avaliar projetos comunitários
9.Dominar estratégias e técnicas de intervenção comunitária.
10.Saber intervir em projetos comunitários e na Saúde Mental Comunitária.
11.Saber trabalhar em rede.
12.Saber elaborar programas de intervenção na prevenção ao nível da comunidade.
13.Adquirir uma sensibilidade inter-cultural.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To know the fundamental theoretical conceptions of the Community Psychology.
2. To understand the profile and role of Community Psychologists.
3. To know the main structures, processes and interventional features of the Community Psychology.
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4. To know the research methods in Community Psychology.
5. To know the methodologies for prevention in Community Mental Health and to know epidemiologic notions.
6. To gain insight on the phenomenon of immigration and multiculturalism.
7. To be able to develop community projects.
8. To be able to assess community projects.
9. To master strategies and techniques for community intervention.
10. To know how to intervene in community projects and in Community Mental Health.
11. To master networking.
12.To be able to develop prevention programs at the community level.
13.To acquire an intercultural awareness.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Fundamentos da Psicologia Comunitária
Conceções e definições: Psicologia Comunitária, comunidade, sentido psicológico da comunidade, empowerment,
valores comunitários, inclusão
Objetivos e pressupostos da Psicologia Comunitária
Saúde Mental Comunitária
A Prevenção (primária, secundária e terciária) em Saúde Mental Comunitária e noções epidemiológicas
Perfil e formação do Psicólogo Comunitário
2. Estruturas e processos interventivas da Psicologia Comunitária
Fatores estruturais e processos na intervenção comunitária
Níveis e modelos de intervenção comunitária
Diagnóstico preliminar comunitário
Intervenção comunitária
Avaliação comunitária
3. Multiculturalidade e imigração
4. Investigação em Psicologia Comunitária
5. Técnicas de intervenção comunitária
Redes Sociais
Escalas de caracterização dos objetivos da intervenção comunitária
Fatores de risco e fatores protetores
Técnica do grupo nominal
Gestor de Casos
Elaboração de projetos comunitários

6.2.1.5. Syllabus:
1.Foundations of Community Psychology
Concepts and settings: community psychology, community, psychological sense of community, empowerment,
community values, integration
Aims and assumptions of Community Psychology
Community Mental Health
Prevention (primary, secondary and tertiary) in Community Mental Health and epidemiological concepts
Profile and training of Community Psychologists
2. Structures and interventional procedures of Community Psychology
Structural factors and processes in community intervention
Levels and models for community intervention
Preliminary community diagnosis
Community Intervention
Community Assessment
3. Multiculturalism and Immigration
4. Research in Community Psychology
5. Techniques for community intervention
Social Networks
Scales for the characterization of community intervention goals
Risk factors and protective factors
Nominal group technique
Case Manager
Development of community projects

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão estritamente ligados aos objetivos da unidade curricular e enquadrados em
torno das vertentes da Psicologia Comunitária: conhecimentos, intervenção e investigação. Pretende-se que os
alunos adquiram conhecimentos e desenvolvam capacidades de intervenção e investigação na área comunitária.
Uma sensibilização intercultural torna-se indispensável para uma intervenção na Psicologia Comunitária. Os
fundamentos da Psicologia Comunitária servem para conhecer as conceções e o papel do psicólogo comunitário.
As estruturas e processos interventivos destinam-se para conhecer características interventivas. A
multiculturalidade serve para adquirir noções sobre o fenómeno da emigração e promover uma sensibilização
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intercultural. A investigação prende-se com a necessidade de conhecer os métodos de investigação comunitária.
As técnicas de intervenção comunitária permitem aos alunos elaborarem e avaliarem projetos comunitários
(estratégias, técnicas, intervenções).

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents are closely related to the aims of the course and frame the components of Community Psychology:
knowledge, intervention and research. It is intended that students acquire knowledge and develop skills for
community intervention and research. An intercultural awareness becomes essential for an intervention in
community psychology. The topics foundations of Community Psychology serve to know community concepts and
the role of the community psychologist. The structures and interventional procedures are designed to identify
interventional characteristics. In multiculturalism the aim is to acquire notions about the phenomenon of emigration
and to promote intercultural awareness. As for the investigation, one aims to know the community research
methods. Community intervention techniques allow students to develop and evaluate community projects
(strategies, techniques, interventions).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas: exposição, ilustração e discussão dos tópicos do programa.
Aulas práticas: exercícios práticos, simulações e uma elaboração e apresentação em grupo de um projeto
comunitário, após visita de estudo. Cada grupo apresentará uma síntese do trabalho, seguida de uma discussão.
Avaliação
1. Elaboração e apresentação em grupo de um relatório sobre um projeto comunitário. O Relatório é entregue na
última aula: Nota do grupo 10 valores em 20
2. Avaliação continua: Pelo menos dois relatórios individuais sobre 4 atividades práticas realizadas nas aulas. Nota
individual (média dos trabalhos): 10 valores em 20. Em alternativa pode se fazer um exame oral.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures: explanation, illustration and discussion of the programs´ topics.
Practical classes: practical exercises, role-plays, preparing and presenting a community project after a study visit
(small groups). Each group will present an overview of the work, followed by a discussion among all student in the
class.
Assessment
1. Preparation and presentation of a community project. Small working groups. The report must be delivered in the
last class. Weight for final grade: ½.
2. Continuous assessment: At least two individual reports on four practical activities undertaken during the
practical classes. Individual classification (average of reports): Weight for final grade: ½. Alternative: oral exam.

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

Em termos gerais, pretende-se que, através das metodologias expostas, os alunos adquiram conhecimentos e
capacidades que lhes permitam intervir e investigar na Psicologia Comunitária.
A exposição e ilustração das matérias permitem adquirir e sintetizar as conceções, modelos e ferramentas da
Psicologia Comunitária.
As discussões nas aulas fomentam uma capacidade crítica e uma partilha de conhecimentos e experiências.
As simulações/ role-plays promovem insights e maior sensibilização (e.g. intercultural).
Os exercícios práticas individuais, fora das aulas, permitem adquirir competências para a elaboração, intervenção e
avaliação de projetos comunitários.
Os trabalhos de grupo fomentam a cooperação, o trabalho em equipas e a pesquisa proactiva de informação.
As visitas de estudo em pequenos grupos servem para pôr os alunos em contacto com a realidade dos projetos
comunitários em curso.
As apresentações dos projetos visitados e os relatórios fomentam a capacidade de expressão oral e escrita e a
partilha de informação.
As apresentações de estudos científicos, realizadas por investigadores convidados, põem os alunos em contacto
com as metodologias de investigação na Psicologia Comunitária.
A avaliação contínua pretende atingir um equilíbrio entre uma avaliação individual e de grupo.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Through the exposed methods, the general goal is that students acquire knowledge and skills to enable them to
intervene and investigate in Community Psychology.
The exposition and illustration of the material enable one to acquire and to synthesize conceptions, models and
tools of community psychology.
The discussions during the classes foster the capacity of critical judgment as well as the sharing of knowledge and
experience.
The role plays promote greater awareness and insight (e.g. intercultural).
The individual practical exercises outside the class promote the development of skills to enable the intervention
and evaluation of community projects.
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Working activities within group’s foster cooperation, team work and proactive search for information.
Group activities outside the class, promote the contact with the reality of ongoing community projects.
The presentation of each projects and the corresponding report foster the oral and writing skills as well as the
sharing of information.
The presentations of scientific studies, conducted by invited researchers, give students the possibility to contact
with the methodologies of research in Community Psychology.
Continuous assessment aims to guarantee a balance between an individual and group assessment in the overall
evaluation of each student.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Chekoway, B. (1995). Six Strategies of Community Change. Community Development Journal, 30 (1): pp 2-20.
Doherty, W. J. & Beaton, J. M. (2000). Family Therapists, Community, and Civic Renewal. Family Process, 39, pp.
149-161.
Cooper, C. R., & Denner, J. (1998). Theories linking culture and Psychologie: Universal and community-specific
processes. Annual Review of Psychology, 49, 559-584.
Menezes, I. (2007). Intervenção Comunitária: Uma Perspetiva Psicológica. Porto: Livpsic.
Molina, M., Estrada, D., & Burnett, J. A. (2004). Cultural communities. The Family Journal, 12, 139-147.
Nelson, G.. & Prilleltensky, I (2005). Community Psychology – A Pursuit of Liberation and Well-Being. N.Y.: Palgrave
MacMillan.
Trickett, E.J. (2009). Community Psychology: Individuals and Interventions in Community Context. Annual Review
of Psychology, 60, 395-419
Vidal, A. S. (1991). Psicologia Comunitária – Bases Conceptuales y Operativas: Métodos de Intervención.
Barcelona: PPU.

Mapa IX - Psicologia da Família -Temas Avançados, PCS-NPsicologia Clínica Sistémica 5º Ano,2ºSem

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia da Família -Temas Avançados, PCS-NPsicologia Clínica Sistémica 5º Ano,2ºSem

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rita Mafalda Costa Francisco;1,6h/semana; 1,6h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Teresa Meireles da Silveira Rodrigues Ribeiro: 1,2h/semana

Isabel Maria de Santa Bárbara Teixeira Nunes Narciso Davide:1,2h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Teresa Meireles da Silveira Rodrigues Ribeiro: 1,2h/week

Isabel Maria de Santa Bárbara Teixeira Nunes Narciso Davide: 1,2h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Aprofundar os conhecimentos relativos a diversas temáticas inerentes à Psicologia da Família e à intervenção
com famílias.
2. Reflectir sobre a importância da investigação em Psicologia da Família para o enriquecimento da prevenção e da
intervenção terapêutica.
3. Aplicar conhecimentos teóricos a situações de avaliação, prevenção e intervenção terapêutica.
4. Reflectir criticamente sobre metodologias de investigação no âmbito da Psicologia da Família.
5. Organizar um Seminário sobre compreensão sistémica do indivíduo e da família e intervenção em sistemas
familiares e comunitários.
6. Desenvolver competências de comunicação científica oral e escrita.
7. Desenvolver princípios éticos e competências de cooperação, responsabilização, autonomia e auto-regulação da
aprendizagem.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To deepen the knowledge on various topics related to Family Psychology and intervention with families.
2. To reflect on the role of research in Family Psychology to the prevention and therapeutic intervention.
3. To apply theoretical knowledge to situations of assessment, prevention and therapeutic intervention.
4. To reflect critically on research methodologies in the domain of Family Psychology.
5. To organize a Scientific Meeting about Systemic Models of Intervention
6. To develop skills of oral and written scientific communication .
7. To develop ethical principles and skills of cooperation, responsabilization, autonomy and self-regulated learning.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I - Investigação em Psicologia da Família e em Terapia Familiar – da multiplicidade temática à multiplicidade
metodológica.
II – A especificidade da escrita científica
II – Estudos Empíricos em Psicologia da Família, Avaliação e Intervenção com Famílias
1. Aconselhamento pré-conjugal
2. Satisfação sexual, disfunções sexuais e satisfação conjugal – padrões de relação e padrões de significações;
modelos de avaliação e intervenção em disfunções sexuais
3. Estilos e práticas parentais
4. Parentalidade por adopção
5. Famílias multi-desafiadas em contexto de pobreza
6. Intervenção em situação de crise
7. Perturbações alimentares e comportamentos auto-destrutivos na adolescência

6.2.1.5. Syllabus:
I - Research in Family Psychology and Family Therapy - from the thematic diversity to the methodological
multiplicity.
II - The specificity of scientific writing
II - Empirical Studies in Family Psychology, Assessment and Intervention with Families
1. Premarital Counseling
2. Sexual satisfaction, sexual dysfunctions and marital satisfaction - relationship patterns and patterns of
meanings, models of assessment and intervention in sexual dysfunction
3. Styles and parenting practices
4. Adoptive Parenthood
5. Multi-challenged families in poverty contexts
6. Intervention in crisis
7. Eating disorders and self-destructive behaviors in adolescence

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa da unidade curricular foi reflectido e construído a partir de dois alicerces principais e que se
pretendem indissociáveis em torno da Psicologia da Família: investigação e prevenção/intervenção terapêutica.
Assim, e em coerência com os descritores de Dublin para o 2º ciclo, pretende-se que os alunos demonstrem
capacidade para integrar e aplicar conhecimentos, desenvolvam capacidades de compreensão e resolução de
problemas em situações de investigação e em situações clínicas (prevenção e intervenção terapêutica). reflictam
sobre implicações e responsabilidades éticas, em diferentes áreas fundamentais da Psicologia da Família:
conjugalidade, parentalidade normativa e não-normativa, perturbações na família e contextos de risco. Pretende-se,
ainda, que desenvolvam competências ao nível da comunicação científica e da comunicação em contexto clínico.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program was built through two main and inseparable pillars in the field of Family Psychology: research and
prevention/therapeutic intervention. Thus, consistent with the Dublin descriptors for the 2nd cycle, we intend that
students: demonstrate the ability to integrate and apply knowledge; develop skills of cunderstanding and problem
solving in research and clinical (prevention and therapeutic intervention) contexts; reflect on the implications and
ethical responsibilities in different key areas of Family Psychology: marital, nmormative and non-normative
parenthood; disruptions in family; and risk contexts. We also intend to develop skills of communication in scientific
and clinical setting .

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Simulações, questionamento/debates, visionamento de filmes, exercícios em grupo, apresentação de estudos
científicos por investigadores, exposição teórica.

Apresentação oral individual de um trabalho de revisão bibliográfica com relatório escrito (ponderação de 50%)
Organização, pela turma, de um Seminário aberto ao público sobre Modelos Sistémicos de Intervenção. O
Seminário tem a duração de cerca de 8 horas (manhã e tarde) e inclui: simpósios com comunicações individuais
dos alunos e palestra de um Professor convidado externo à FPUL. Os alunos têm de apresentar um relatório escrito
com todas as comunicações orais individuais e um resumo do processo de organização do Seminário (ponderação
de 50%).

A aprovação implica uma nota igual ou superior a 9,5 em cada um dos elementos.
Aos alunos considerados em situação de excepção comprovada, não se colocam exigências quanto à assiduidade,
estando apenas obrigados a cumprir os elementos de avaliação nos prazos estipulados.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Simulations, questioning / discussions, watching films, group exercises, presentation of scientific studies by
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researchers, theoretical exposition.

Individual oral presentation of a literature review with written report (50% weighting)
Organization, by the class, of a Scientific Meetin about Systemic Models of Intervention. The seminar lasts about 8
hours (morning and afternoon) and includes: individual communications presented by students and a lecture by an
invited visiting professor. Students have to elaborate a written report with all the individual communications and a
summary of the organization process of the Meeting (50% weighting).

The approval in the curricular unit implies a classification of at least 9,5 in each one of the evaluation elements

Students covered by the Special Regime: attendance in class is not checked; it is only required to accomplish the
elements of assessment within the prescribed period.

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

De acordo com as directrizes do Processo de Bolonha, consideramos essencial um modelo de organização
pedagógica centrado sobretudo no estudante e baseado na aquisição de competências, o que implica, em
coerência, metodologias de ensino/aprendizagem e avaliação diversificadas que estimulem e reforcem, nos
estudantes, uma atitude pró-activa e autónoma no processo de aprendizagem, sendo o papel dos docentes,
sobretudo de orientador e catalisador das aprendizagens.
Assim, e partindo dos dois alicerces centrais e indissociáveis que sustentam esta unidade curricular - investigação
e prevenção/intervenção -, pretendemos criar um contexto de aprendizagem que: enfatize o papel principal do
aluno; reforce a sua responsabilidade, iniciativa, criatividade, autonomia e auto-regulação; promova a
co-construção de aprendizagens, através de um clima colaborativo e de partilha de conhecimentos e reflexões; e
incentive a continuidade da aprendizagem para além dos tempos de contacto em sala de aula e em tutoria. Neste
sentido, o processo de ensino/aprendizagem e de avaliação basear-se-á, sobretudo, nas seguintes metodologias
que permitem desenvolver todas as competências referidas nos Descritores de Dublin para o 2º ciclo:
1) Trabalho em pequenos grupos (exercícios de reflexão, debate/discussão, apresentações orais temáticas,
role-plays, etc), que potencia a pesquisa e exploração de materiais de aprendizagem, a partilha de ideias, a reflexão
crítica, o desenvolvimento da eficácia no discurso científico oral e escrito, a resolução de problemas, a
assertividade, a escuta, a cooperação, o trabalho em equipa, a autonomia e a auto-regulação.
2) Debates e discussões em grupo-turma que estimulam a participação, a reflexão crítica, a partilha de
conhecimentos, opiniões e sugestões, e reflectem a consideração pelo pensamento dos estudantes.
3) O questionamento reflexivo que estimula a participação dos estudantes, e fomenta a reflexão crítica e o
aprofundamento da compreensão dos conhecimentos.
4) O role-play que permite o pensamento crítico, a criatividade, a participação e motivação, e o treino de
competências específicas de comunicação em contexto clínico e a resolução de problemas.
5) O visionamento de filmes que permite o treino de observação e de análise de situações clínicas.
6) As apresentações de estudos científicos por investigadores convidados constituem uma oportunidade de
enriquecer conhecimentos teóricos e de investigação e de os articular e aplicar em contextos clínicos.
7) A exposição teórica permite a elaboração de sínteses teóricas, integrando os contributos e reflexões dos alunos.
8) O trabalho autónomo, fora da sala de aula, acompanhado por momentos regulares de tutoria, será fortemente
incentivado, através da realização do trabalho individual de revisão de literatura e da organização do Seminário
aberto ao público. Estes trabalhos permitem também avaliar as competências adquiridas e projectadas nos
objectivos da unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
According to the guidelines of the Bologna Process, we consider essential a model of pedagogical organization
focused primarily on the student and skills, which means a diversity of teaching/learning and evaluation
methodologies that encourage and enhance autonomy and proactivity in the learning process, with teachers
assuming the role of advisors which support and guide the learning process.
Thus, starting from the two central and interrelated pillars that support this curricular unity - research and
prevention/intervention - we intend to create a learning environment that: emphasizes the role of the student;
strengthens its responsibility, initiative, creativity, autonomy and self-regulation; promotes the co-construction of
learning through a collaborative environment of sharing knowledge and ideas; and encourages continuous learning
beyond the lteaching contact and tutorial times . In this sense, the teaching/learning and evaluation will be based
mainly on the following methodologies which allow the development of all the skills recomended by the Dublin
Descriptors (2nd cycle):
1) Small group exercises (exercises for debate/discussion, thematic oral presentations, role-plays, etc.), which
encourage exploration and analysis of learning materials, sharing ideas, critical thinking, development of
effectiveness in oral and written scientific discourse, problem solving, assertiveness, listening, cooperation,
teamwork, autonomy and self-regulation.
2) Debates and discussion in large class groups that stimulate group participation, critical reflection, sharing
knowledge, critical opinions and suggestions, and reflect consideration for the students' thinking.
3) The reflective questioning that encourages student participation, and encourages critical reflection and deep
understanding of the knowledge.
4) The role-play that allows critical thinking, creativity, participation and motivation, and specific skills training in
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clinical communication and problem solving.
5) The viewing of films that allows the training of observation and analysis of clinical situations.
6) The presentation of scientific studies by invited visiting researchers provide an opportunity to enrich theoretical
knowledge and research knowledges and to articulate and apply it in clinical settings.
7) The theoretical exposure allows the elaboration of theoretical syntheses, integrating the contributions and
reflections of students.
8) The autonomous work outside the lteaching contacts, accompanied by regular tutoring times, will be strongly
encouraged, through the individual work of literature review and the organization of the scientific meeting. These
works also allow to evaluate the skills acquired and projected on the objectives of the curricular unity.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Clark, V., & Creswell, J. (2010). Designing and Conducting Mixed Methods Research. N.Y.: Sages Publ.
Daly, K. (2007). Qualitative Methods for Family Studies & Human Development. London: Sage Publications.
Guterman, N. (2001). Stopping Child Maltreatment Before it Starts – Emerging Horizons in Early Home Visitation
Services. London: Sage Publications.
Hoghughi, M., & Long, M. (2004). Handbook of Parenting – Theory and Research for practice. London: Sage Pub..
Relvas, A. P. & Alarcão, M. (Coords.) (2002). Novas Formas de Família. Coimbra: Quarteto.
Rodrigo. M. J. & Palacios, J. (coords.). (2000). Familia y desarrollo humano. Madrid: Alianza Editorial.
Schnarch, D. (2009). Intimacy and Desire. N.Y.: Beaufort Groups.
Soares, I. (coord.) (2000). Psicopatologia do Desenvolvimento: Trajectória (in)Adaptativas ao longo da Vida.
Coimbra: Quarteto.
Walsh, F. (1998). Strengthening Family Resilience. N. Y.: The Guilford Press.

Mapa IX - Aconselhamento Vocacional, Optativa Secção de Psicologia da Educação e da Orientação, 5º Ano,1º Sem

6.2.1.1. Unidade curricular:
Aconselhamento Vocacional, Optativa Secção de Psicologia da Educação e da Orientação, 5º Ano,1º Sem

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Maria da Costa Nunes Janeiro Janeiro - 3h/semana; 3h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Odilia Teixeira 0,5 h/semana
Alexandra Barros 0,5h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Odilia Teixeira 0,5 h/week
Alexandra Barros 0,5h/week

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos gerais:
1. Identificar aspectos centrais no aconselhamento vocacional face a determinadas problemáticas: escolha,
indecisão e as várias transições ao longo do curso da vida
2. Fundamentar teoricamente, desenvolver e avaliar as intervenções de aconselhamento vocacional em termos de
adequação às problemáticas envolvidas, à especificidade dos destinatários e às estratégias utilizadas

Competências a desenvolver
1. Identificar necessidades de intervenção vocacional
2. Desenvolver competências essenciais para a intervenção em aconselhamento vocacional
3. Planear, implementar e avaliar intervenções vocacionais para diferentes problemáticas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General objectives:
1. To Identify key aspects in vocational counseling regarding choice, indecision and tasks associated with the
normative transitions.
2.To Develop and evaluate vocational counseling interventions in terms of appropriateness to the specificity of the
solicitations and clients

Skills to develop
1. Identify needs for vocational intervention
2. Develop core skills for intervention in vocational counseling
3. Plan, implement and evaluate interventions for different vocational problems and clients

ACEF/1112/17957 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=947b...

284 de 393 27-04-2012 14:03



6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Aconselhamento Vocacional
1.1 - O aconselhamento vocacional no quadro do aconselhamento psicológico
1.2 - Perspectivas teóricas da psicologia vocacional e suas implicações para a intervenção vocacional
2. Aconselhamento vocacional: Métodos e técnicas de aconselhamento
2.1 - Avaliação psicológica em aconselhamento vocacional
2.2 - Técnicas de entrevista vocacional
2.3 - Aconselhamento vocacional em momentos de transição normativa
3. Aconselhamento vocacional para populações com problemáticas específicas
3.1 – Necessidades educativas especiais
3.2 – Aconselhamento multicultural
3.3 – Aconselhamento de adultos

6.2.1.5. Syllabus:
1. Vocational counseling
1.1 General concepts of personal counseling and vocational counseling
1.2 - Theoretical perspectives on vocational psychology and their implications for vocational intervention
2. Vocational Counseling: Methods and techniques
2.1 - Psychological assessment in vocational counseling
2.2 - Vocational interview
2.3 - Vocational counseling applied to different transition periods
3. Vocational counseling for people with specific needs
3.1 - Special educational needs
3.2 - Multicultural counseling
3.3 - Vocational counseling for adults (unemployment; work change; retirement)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos correspondem aos objectivos gerais de ensino no que diz respeito à aquisição dos
conhecimentos e competências necessárias para o desenvolvimento de intervenções no âmbito do
aconselhamento vocacional.
O ponto 1 do programa visa enquadrar o aconselhamento vocacional no âmbito do aconselhamento psicológico e
relacionar as perspectivas teóricas da psicologia vocacional com a prática da intervenção vocacional, já o ponto 2
apresenta conteúdos directamente relacionados com a aquisição de competências especificas para o
planeamento, implementação e avaliação de intervenções no ambito do aconselhamento vocacional. Analisam-se
também as especificidades do aconselhmanento vocacional em diferentes momentos de transição normativa. No
ponto 3 discutem-se e analisam-se as necessidades e as práticas diferenciadas direcionadas para grupos
especificos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents correspond to the general educational objectives as they promote the acquisition of
knowledge and the core skills for developing interventions in the context of vocational counseling.
Section 1 of the program aims to frame vocational counseling under the personal counseling theories and to relate
the theoretical models of vocational psychology to the practice of vocational counseling ; section 2 presents
contents directly related to the acquisition of specific skills for planning, implement and evaluate vocational
counseling interventions. Section 3 discusses and analyzes the different needs of intervention from specific
groups.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição oral
Exercícios de aplicação sobre casos
Treino de competências necessárias ao aconselhamento vocacional: role-playing
Supervisão de trabalhos/projectos do aluno ou de grupos de alunos

1. Trabalho de grupo (revisão de literatura e reflexão teórica sobre o aconselhamento vocacional em diferentes
momentos de transição normativa ou para uma população específica) 40%
2. Trabalho individual (relatório sobre planeamento, implementação e avaliação de uma intervenção em
aconselhamento vocacional) 50%
3. Participação formal nas aulas com apresentação de temas ou em exercícios programados 10%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures
Application exercises (analyses of cases)
Skills training, role-playing
Supervision of work / projects of the students
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Evaluation
1. Group paper (literature review and theoretical reflection on vocational counseling at different transition periods
or to a specific population) 40%
2. Individual work (report about the process of an intervention in vocational counseling, involving the planning,
implementation and evaluation of the intervention) 50%
3. Participation in lessons with the presentation of themes or programmed exercises 10%

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

A exposição oral dos conteúdos teóricos sobre o aconselhamento vocacional possibilita que os alunos adquiram
os fundamentos teóricos considerados necessários para o desenvolvimento de intervenções no âmbito do
aconselhamento vocacional (objectivos 1 e 2).
A apresentação pelos alunos de temas propostos, assim como o debate sobre temas permitem que os alunos
aprofundem os conhecimentos sobre os fundamentos teóricos na base do aconselhamento vocacional (objectivos
1 e 2)

As competências de intervenção vocacional são desenvolvidas com base em várias metodologias de ensino de
cariz mais prático, nomeadamente atráves de exercicios de análise de casos e simulação em aula de entrevistas
vocacionais (role-playing).

No trabalho individual os alunos têm que planear, implementar e avaliar um caso de intervenção vocacional. Este
caso é supervisionado pelos docentes da unidade curricular em aulas específicas para o efeito e em sessões
tutoriais individuais (objectivos 1 e 2)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lectures about the theoretical and methodological contents of vocational counseling aims to give students the
theoretical foundations for the development of vocational counseling interventions (objectives 1 and 2).
Presentation of topics by students aims to deepen knowledge about the theoretical basis of the vocational
counseling (goals 1 and 2)

The training of specific vocational skills are developed by diverse exercises in class, namely role-playing of
vocational interviews; analyses of different cases.

Students have to plan, implement and evaluate a process of vocational intervention. This case is supervised by the
teachers in class-specific lessons and in individual tutorial sessions. (objectives 1 and 2)

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Gysbers, N., Heppner, M.J., & Johnston, J.A. (2003). Career counselling. Process, issues, and techniques, 2nd
edition. Boston: Allyn & Bacon.

Luzzo, D. A. (2000). Career counselling of college students. An empirical guide to strategies that work. Washington:
American Psychological Association.

McMahon, M. & Patton, W. (2006). Career counseling: Constructivist approaches. OX: Routledge

Niles, S., & Bowlsbey, J.H. (2002). Career development interventions in the 21st century. Columbus, OH: Merril
Prentice Hall

Sharf, R. (2005). Applying Career Development Theory to career counselling, 4th edition. Wadsworth Publishing

Mapa IX - Comportamento Organizacional, Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e Organizações, 5º, 1º S

6.2.1.1. Unidade curricular:
Comportamento Organizacional, Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e Organizações, 5º, 1º S

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria José Chambel Soares: 2 h/semana; 2 h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Luís Alberto dos Santos Curral: 2 h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Luís Alberto dos Santos Curral: 2 h/week
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade tem como objectivos: Adquirir as competências necessárias à analise critica e compreensão do
comportamento das pessoas nas organizações nas quais desenvolvem a sua actividade profissional, destacando o
seu papel de construção desta realidade, ao mesmo tempo que também é construído pelas políticas e práticas
organizacionais.
Adquirir as competências necessárias à aplicação de diferentes perspectivas teóricas e metodológicas de
investigação no comportamento organizacional

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit aims are: Acquire the skills necessary for critical analysis and understanding of the behavior of people in
organizations in which they develop their professional activity, highlighting their role in building this reality, while it
is also constructed by organizational policies and practices;
Acquire the skills needed to apply different theoretical perspectives and methodological research in organizational
behavior.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
As diferentes atitudes nas organizações e a sua avaliação; As repercussões das atitudes nos comportamentos e no
desempenho.
As teorias da troca social e o contrato psicológico: definição e conteúdo; As alterações do contrato psicológico: da
formação à ruptura e violação; As mudanças actuais nos contratos formais de trabalho.
Os traços, os comportamentos do líder e a relação com os liderados; As características de um líder transaccional e
transformacional; A orientação estratégica do líder organizacional.
As características e requisitos das equipas de trabalho nas organizações actuais; As características de
funcionamento das equipas de trabalho; Etapas de desenvolvimento das equipas de trabalho.

6.2.1.5. Syllabus:
The different attitudes in organizations and its evaluation; The attitudes' impact on behavior and performance.
Social exchange employment and the psychological contract: definition and content; Changes in the psychological
contract: the formation and rupture/violation; The current changes in the formal labor contracts.
The leader traits, behavior and his/her relationship with the followers; Transactional and transformational leader;
The strategic orientation of the organizational leader.
The characteristics and requirements of the work teams in organizations today; The characteristics of work teams
efficacy; Development stages of work teams.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Estes conteúdos vão permitir: que os estudantes adquiram um quadro teórico e de investigação já produzido sobre
o comportamento organizacional; que reflitam sobre as suas experiências, particularmente, as vividas no contexto
do estágio; que saibam desenvolver uma investigação empirica no âmbito do comportamento organizacional.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
These contents will allow that students acquire a theoretical framework and research produced about
organizational behavior; to reflect on their experiences, particularly those experienced in the context of the practical
stage; to develop an empirical research in organizational behavior

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os objectivos pedagógicos e de aprendizagem de cada uma das sessões presenciais implicam a participação
activa dos estudantes. De acordo com este princípio, cada uma das sessões tem uma actividade de estudo de
caso. Por outro lado, os conteúdos serão sempre apresentados a partir de um debate entre o docente e os
estudantes, o qual pressupõe a preparação prévia dos estudantes, através da leitura da bibliografia específica
antes da sessão.
A avaliação utilizará: 1. Um trabalho de grupo que constitua um relatório da pesquisa empirica desenvolvida pelo
grupo (50% da nota final); 2.Resposta individual a duas questões teóricas sobre 2 temas da UC (30% da nota final);
3.Oito estudos de caso realizados em grupo no decurso das sessões presenciais (20% da nota final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching and learning objectives of each classroom sessions involve the active participation of students.
According to this principle, each session has a case study. On the other hand, the contents are always presented
from a discussion between the teacher and students, which requires the prior preparation of students, by reading
the research literature before the meeting.
The appraisal use: 1. A working group that constitutes an empirical research report developed by the group (50% of
final grade); 2. Individual answer of two theoretical questions about two diferent subjects (30% of final grade);
3.eight case studies made in group during the classroom sessions (20% of final grade).
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Utilizar-se-á uma pedagogia do ensino superior que considera como crucial desenvolver com os estudantes a sua
capacidade de aprendizagem e proporcionar-lhes momentos de desenvolvimento pessoal e social. Pretendemos
assim, que os estudantes desenvolvam não só os seus conhecimentos, mas também as suas capacidades de
analise critica e auto-avaliação desses mesmos conhecimentos. Mais do que receptáculo de conhecimentos
acumulados, pretendemos que os estudantes possam utilizar a sua criatividade, não só através de uma análise
critica pessoal da informação recebida, mas também da produção de informação e sua aplicabilidade. Deste modo,
um dos aspectos essenciais tidos em atenção nas opções metodológicas foi o planificar a unidade integrando a
teoria e a prática para proporcionar aos alunos uma aprendizagem que inclui o uso estratégico do conhecimento.
Este foi suportado na autonomia do estudante, ao qual se pediu a elaboração de projectos individuais, mas
também na colaboração entre-pares, indispensável para a concretização dos projectos colectivos também
solicitados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
We will use a pedagogy of higher education that considers the students development of learning and personal and
social skills. We plan that students develop not only their knowledge but also their capacity for critical analysis and
self-assessment of such knowledge. More than receptacle of accumulated knowledge, we want students to use
their creativity, not only through a critical analysis of personal information received, but also the production of
information and its applicability. Thus, we were planning this unit integrating theory and practice to provide
students with a learning that includes the strategic use of knowledge. This was supported in the student's
autonomy by developing individual projects, but also tasks in group of peers.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
De Dreu, C. K. W., & Weingart, L. R. (2003). Task versus relationship conflict, team performance, and team member
satisfaction: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 88, 741-749
Dereau, D.S., Nahrgang, J.D., Wellman, N., Humphrey, S.H. (2011). Trait and behavioral theories of leadership: An
integration and meta-analytical test of their relative validity. Personnel Psychology, 64, 7-42
Lepine, J.A., Piccolo, R.F., Jackson, C.L., Mathieu, J.E., & Saul, J.R. (2008). A meta-analysis of teamwork processes:
Test of a multidimensional model and relationships with team effectiveness criteria. Personnel Psychology, 61, 273-
307
Whitman, D.S., Van Rooy, D.L., & Viswesvaran, C. (2010). Satisfaction, citizenship behavior, and performance in
work units: A meta-analysis of collective construct relations. Personnel Psychology, 63, 41-81.
Zhao, H., Wayne, S.I., Glibkowski, B, & Bravo, J. (2007). The impact of psychological contract breach on
work-related outcomes: A meta-analysis. Per

Mapa IX - Atitudes e Persuasão, Secção de Cognição Social Aplicada, 5º Ano, 1º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Atitudes e Persuasão, Secção de Cognição Social Aplicada, 5º Ano, 1º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Augusto de Carvalho Boto Ferreira: 4h/semana; 4h/week

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):
Objectivo Geral
Promover junto dos estudantes a aquisição dos conhecimentos substantivos mais relevantes para a elaboração de
um mapa conceptual no domínio das atitudes e persuasão.

Objectivos Específicos:
1. Demonstrar uma compreensão profunda dos mecanismos sócio-psicológicos envolvidos na formação e
mudança de atitudes (persuasão).
2. Comparar e contrastar diferentes teorias sobre a natureza das atitudes, suas funções e estrutura.
3. Avaliar a qualidade da investigação empírica que dá suporte às diferentes teorias e modelos e discutir as suas
limitações.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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General goal
To promote the acquisition of substantive knowledge central to the development of a conceptual map in the domain
of attitudes and persuasion.

Specific goals
1. Demonstrate deep understanding of the socio-psychological processes involved in Attitude formation and
change.
2. Compare and contrast different theories on the nature of attitudes (functions and structure).
3. Assess the quality of empirical research supporting the different theories and discuss its limitations.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Atitudes e a relação atitude-comportamento
1.1. Introdução ao conceito de Atitudes: desenvolvimento histórico e importância social
1.2. A abordagem tripartida das atitudes: principais características e a evolução do seu papel no estudo das
Atitudes.
1.3. Mensuração das atitudes: principais escalas de atitudes e as suas propriedades psicométricas
1.4. Ambivalência das atitudes
1.5. A consistência atitude-comportamento
1.5.1. As Teorias da Acção Reflectida e Comportamento Planeado
1.5.2. O modelo MODE
1.5.3. Componentes implícita e explícita das atitudes e comportamento
2. Persuasão e mudança de atitude
2.1. A abordagem motivacional do grupo de Yale
2.2. Princípios, estratégias e técnicas de persuasão
2.3. Modelos processuais de mudança de atitudes
2.3.1. O modelo das respostas cognitivas
2.3.2. Modelos dualistas de mudança de atitudes I: processamento central e processamento periférico
2.3.3. Modelos dualistas de mudança de atitudes II: Activação e monitorização

6.2.1.5. Syllabus:
1. Attitudes and the attitude-behavior relation
1.1. Introduction to the concept of attitudes: historical development and social importance
1.2. The tripartite approach: main features and the evolution of its role in the study of attitudes.
1.3. Attitudes measurement: psychometric characterization of attitudes scales.
1.4. Attitudes ambivalence
1.5. Attitude-behavior consistency
1.5.1. Theories of reflected action and planned behavior
1.5.2. the MODE model
1.5.3. Implicit and explicit components of attitudes and behavior
2. Attitude change and persuasion
2.1. Yale's motivational approach
2.2. Principles, strategies and techniques of persuasion
2.3. Models of attitude change and persuasion
2.3.1. The cognitive response approach
2.3.2. Dual process models of attitude change I: Central and peripherical routes to persuasion
2.3.3. Dual process models of attitude change II: Activation and monitoring

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos considerados decorrem dos objectivos específicos acima enunciados, ou seja, da
centralidade conceptual e histórica dos conteúdos e da sua actualidade e relevância para a investigação actual.
Assim, tem-se, por um lado, as temáticas relativas à natureza das atitudes (nos seus aspectos estruturais e
funcionais) e à sua relação com o comportamento (consistência atitude-comportamento) onde foram
desenvolvidos importantes e modelos teóricos (e.g., Eagly & Chaiken, 1998; Fazio & Olson, 2003) ; e por outro, as
temáticas ligadas à mudança de atitudes e persuasão, sua evolução histórica, principais modelos teóricos e
domínios de aplicação (e.g., Petty, Wheeler & Tormala, 2003; Bohner & Schwarz, 2001).

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course main topics follow from the aforementioned specific goals. That is, from their conceptual centrality and
from their historical relevance to the research nowadays. Thus, main topics include the analysis of theoretical
models concerning the nature of attitudes (structural and functional dimensions), and the attitude-behavior relation
(e.g., Eagly & Chaiken, 1998; Fazio & Olson, 2003); as well as theoretical models and domains of application of
attitude change and persuasion (e.g., Petty, Wheeler & Tormala, 2003; Bohner & Schwarz, 2001).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para a concretização dos objectivos de aprendizagem, a UC é organizada em função de um projecto de
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investigação correspondendo a um tema crucial para o desenvolvimento de um mapa conceptual no domínio das
atitudes e persuasão.
Nas aulas teóricas, o docente apresenta uma visão geral dos temas do programa e faz o enquadramento das aulas
práticas.
Em cada aula prática é apresentado por um grupo de alunos um poster científico acerca de textos centrais das
áreas temáticas abordadas e relevantes para o projecto de investigação. Os restantes grupos devem apresentar
questões sobre o texto do poster que serão discutidas criticamente.
Avaliação - Trabalhos de grupo: um relatório experimental da investigação a realizar no âmbito da UC (40% da
avaliação); um poster científico apresentado nas aulas práticas (20%); questões semanais sobre os posters
científicos (20%).
Trabalho individual: Resposta com consulta a uma questão sobre um dos pontos do programa (20%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
To achieve the aforementioned goals the course is structured in terms of research project on a central theme to the
development of a conceptual map on attitudes and persuasion.
The course will be divided in two parts. In the first part the instructor’s lectures present a global view of the main
topics and give an outline of the topics to be presented on the second part. In the second part, a group of students
present a poster based on research articles concerning the main topics of the course. The remaining groups bring
to class questions about the research presented to be discussed in class.
Evaluation
Group assignments: an experimental report about the research project developed during the semester (40%); A
poster based on central research article to be presented in class (20%); weekly questions about the research
presented in the posters (20%)

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

As presentes metodologia e avaliação facultam a possibilidade de tomar simultaneamente em consideração
elementos relativos ao objectivo geral e aos objectivos específicos da disciplina.
O objectivo geral de promover junto dos estudantes a aquisição dos conhecimentos substantivos mais relevantes
para a elaboração de um mapa conceptual no domínio das atitudes e persuasão é avaliado genericamente através
dos objectivos específicos em que se decompõe e também, mais directamente, no relatório da investigação, em
particular pela avaliação da qualidade da revisão de literatura constante neste relatório que, para além de permitir
avaliar a capacidade dos estudantes de comparar e contrastar diferentes teorias (ver 2º objectivo específico),
configura uma boa aproximação do grau de sofisticação e aprofundamento do mapa conceptual que os estudantes
desenvolveram (subjacente ao trabalho de comparação e contraste conceptual e teórico).
1- O objectivo específico de desenvolver uma compreensão profunda dos mecanismos sócio-psicológicos
envolvidos na formação e mudança de atitudes (persuasão), é avaliado pela qualidade do desempenho na resposta
à pergunta individual e no relatório de investigação (sobretudo secção da discussão).
2- O objectivo específico de comparar e contrastar diferentes teorias sobre a natureza das atitudes, suas funções e
estrutura, é avaliado pela qualidade do desempenho nas respostas às questões semanais relativas aos posters
apresentados e no relatório de investigação (sobretudo secção referente à introdução)
3- O objectivo específico de ser capaz de avaliar a qualidade da investigação empírica que dá suporte às diferentes
teorias e modelos e discutir as suas limitações, é avaliado pela qualidade do desempenho na elaboração e
exposição crítica do poster e pela qualidade das questões semanais relativas aos posters.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presented course organization and evaluation allows for the simultaneous assessment of the general and
specific goals.
The general goal of promoting the acquisition of substantive knowledge central to the development of a conceptual
map of attitudes and persuasion is evaluated via the specific goals stemming from it and, more directly,
considering students’ performance on the experimental research report, namely, the quality of the introduction and
literature review. This introduction provides a good estimate of the level of sophistication of the conceptual map
developed by the students. Besides, it is also an adequate way to access students’ ability to compare and contrast
different theories (see 2nd specific goal).
1. The specific goal concerning the development of a deep understanding of the psychological processes involved
in attitudes formation and change is assessed via the individual assignment and also the experimental research
report (mainly the discussion section)
2. The specific goal of comparing and contrasting different theories on the nature of attitudes (functions and
structure) is evaluated via students’ questions concerning the weekly presented posters (summarizing relevant
research articles) as well as the experimental research report (particularly the introduction section)
3. The specific goal of assessing the quality of empirical research supporting the different theories and discuss its
limitations, is evaluated by the quality of the posters and posters presentations and by students’ questions about
the weekly presented posters.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Albarracín, D., Johnson, B. T., & Zanna, M. P. (Eds.) (2005). The handbook of attitudes. Mahwah, NJ: Erlbaum.
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Bohner, G., & Schwarz, N. (2001). Attitudes, persuasion, and behaviour. In A. Tesser & N. Schwarz (Eds.), Blackwell
handbook of social psychology: Intraindividual processes (Vol. 1, pp. 425-435). Oxford, UK: Blackwell.
Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1998). Attitude structure and function. In D. Gilbert, S. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), The
handbook of social psychology (4th ed., Vol. 1, pp. 269-322). New York: McGraw-Hill.
Fazio, R.H., & Olson, M.A. (2003). Attitudes: Foundations, functions, and consequences. In M.A. Hogg & J.Cooper
(Eds.), The Handbook of Social Psychology (pp.136-160). London: Sage.
Petty, R. E., Wheeler, S. C., & Tormala, Z. L. (2003). Persuasion and attitude change. In T. Millon & M. J. Lerner
(Eds.), Handbook of psychology: Volume 5: Personality and social psychology (pp. 353-382). Hoboken, NJ: John
Wiley & Sons

Mapa IX - Relação Precoce e Prevençao em Saúde, Optativa, 4º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Relação Precoce e Prevençao em Saúde, Optativa, 4º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Professor Doutor João Manuel Rosado de Miranda Justo: 4h/semana;4h/week

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):
1) Aquisição de conhecimentos relativos (ACR) ao comportamento dos recém-nascidos (RN), características
neurofisiológicas e competências para a interacção precoce (IP);
2) ACR à psicologia da gravidez, adaptação psicológica da grávida, influência dos aspectos psicológicos no
trabalho de parto, adaptação psicológica no pós-parto e transição para a maternidade/paternidade;
3) ACR às situações de risco (separação precoce, prematuridade, internamento hospitalar, maternidade
adolescente, comportamentos aditivos na gravidez, depressividade na díade mãe-criança);
4) ACR à avaliação dos RN e observação da IP (meio natural e laboratorial) e
5) ACR à vinculação após o nascimento e no fim dos primeiro e segundo anos de vida.
6) Aquisição de competências relativas a: 1) observação do comportamento do RN, 2) observação da IP, 3)
avaliação da adaptação psicológica na gravidez, no trabalho de parto e após o nascimento e 4) programação da
intervenção na maternidade de risco e na IP.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1) Knowledge acquisition about (KAA) new-born (NB) behavior, neurophysiological characteristics and
competencies for early interaction;
2) KAA psychology of pregnancy, psychological adaptation of the pregnant women, psychological influences at
delivery and birth, psychological adaptation after delivery and transition for maternity/paternity;
3) KAA risk situations (early separation, prematurity, hospital stay, adolescent maternity, addictive behavior in
pregnancy, depressive trends in mother-infant dyads);
4) KAA the assessment of NB and early interaction observation (in natural and laboratory settings) and
5) KAA attachment after birth and at the end of the first and of the second years of life.
6) Competencies acquisition about: 1) NB behavior observation, 2) early interaction observation, 3) evaluation of
psychological adaptation in pregnancy, at labor and after birth and 4) programming intervention in situations that
place maternity and early interaction in risk.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 – o desenvolvimento psicológico durante a gravidez;
2 - a etiologia psicossomática das perturbações clínicas da gravidez;
3 - a influência do funcionamento psicológico no trabalho de parto;
4 - o puerpério;
5 - a transição para a maternidade / paternidade;
6 - a gravidez e a maternidade na adolescência;
7 – o parto pré-termo, os bebés pré-termo e as mães pré-termo;
8 – as díades depressivas;
9 – a intervenção psicológica com as díades depressivas;
10 - os comportamentos aditivos na gravidez;
11 - a observação clínica do recém-nascido;
12 - a observação laboratorial da interacção mãe-filho;
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13 - a observação naturalista da interacção mãe-filho;
14 – a discussão psicológica da vinculação.

6.2.1.5. Syllabus:
1 – psychological development during pregnancy;
2 - psychosomatic etiology of clinical problems in pregnancy;
3 - psychological influences at labor;
4 - the puerperium;
5 - transition for maternity/paternity;
6 - pregnancy and maternity in adolescence;
7 – pre-term labor, pre-term babies and pre-term mothers;
8 – depressive dyads;
9 – psychological intervention with depressive dyads;
10 - addictive behavior in pregnancy;
11 - new-born clinical observation;
12 - laboratory observation of early mother-child interaction;
13 - naturalistic observation of early mother-child interaction;
14 – psychological discussion of attachment.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos (CP) 1, 2 e 3 destinam-se a oferecer aos alunos conhecimentos básicos no domínio
da psicologia da maternidade. Os CP 6, 7, 8, 9 e 10 visam a problemática da maternidade de risco. Os CP 4, 5 e 14
são dedicados à adaptação pós-natal que ocorre na díade mãe-filho. Os CP 11, 12 e 13 tentam promover as
competências dos alunos no domínio da observação de comportamento, especialmente no âmbito pós-natal. As
competências relativas à avaliação da adaptação psicológica na gravidez, no trabalho de parto e após o nascimento
são trabalhadas ao longo dos dez primeiros CP. As competências necessárias à programação da intervenção na
maternidade de risco são aprofundadas nos CP 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Contents in paragraphs 1, 2 and 3 are intended to offer, to the students, some basic knowledge in the domain of
maternity psychology. Contents in paragraphs 6, 7, 8, 9 and 10 are related with the problematic of health and social
risk in maternity. Contents in paragraphs 4, 5 and 14 are dedicated to the post-natal adaptation that takes place at
the mother-infant dyad. Contents in paragraphs 11, 12 and 13 are organized for the promotion of students'
competencies in the domain of behavior observation, especially at the post-natal period. Competencies related with
the evaluation of psychological adaptation in pregnancy, labor, birth and after birth become a working target during
lectures dedicated to contents of the first ten paragraphs. Competencies needed for programming intervention with
mothers and babies at risk become the focus of attention while contents of paragraphs 2, 3, 4, 7, 8, 9 and 10 are
being dealt.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas: a) exposição, pelo professor, dos conteúdos programáticos, com recurso a apresentações do tipo
“Power-Point”, b) debate, com os alunos, acerca dos temas expostos nas aulas.

Aulas práticas: a) apresentação, pelos alunos, de trabalhos de grupo (apresentação temática no domínio da
psicologia da maternidade: tema, pesquisa, intervenção psicológica, resultados, propostas alternativas, etc.); b)
debate, com os alunos, acerca das apresentações dos trabalhos de grupo.

Observação, na presença do docente, de recém-nascidos em ambiente hospitalar, em horário a combinar
individualmente e compatível com as disponibilidades do hospital.

Acompanhamento, pelo docente, dos trabalhos de grupo, em horário a combinar.

Avaliação: a) trabalho de grupo apresentado nas aulas práticas (20% da nota final), b) participação no debate
subsequente à apresentação dos trabalhos de grupo (20% da nota final), c) trabalho individual (20% da nota final) e
exame escrito (40% da nota final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes: a) presentation, by the professor, of theoretical contents, using “Power-Point” presentations,
b) debate, with the students, about contents presented during theoretical classes.

Practical classes: a) presentation, by the students, of teams' works (thematic presentation in maternity psychology:
subject, research, psychological intervention, results, alternative proposals, etc.).; b) debate, with the students,
about team work presentations.

Observation, supervised by the professor, of newborns in hospital environment in schedules organized by
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appointment.

The Professor will be monitoring the development of teams' work in schedules organized by appointment.

Evaluation: a) team work presented during practical classes (20% of the final grade), b) participation at the debate
following the presentation of teams' works (20% of the final grade), c) individual work (20% of the final grade) and
written examination (40% of the final grade).

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

A coerência entre as metodologias de ensino e os objectivos de aprendizagem decorre em duas vertentes. Na
vertente teórica, temos as metodologias expositivas, especialmente indicadas para a transmissão e aquisição dos
conhecimentos teóricos relativos à psicologia da maternidade. Na vertente prática, temos o exercício da reflexão e
do debate vocacionados para a abertura dos estudantes face às dificuldades de articulação dos conhecimentos
teóricos com as vicissitudes da implementação prática que ocorrem nas instituições que lidam com a maternidade
de risco. No acompanhamento que o docente dedica ao desenvolvimento dos trabalhos de grupo, tenta-se realizar
uma síntese destas duas vertentes. Finalmente, no acompanhamento do trabalho individual relativo à observação
da aplicação da escala NBAS, é realizado um esforço específico para que o aluno possa aprofundar as suas
competências de observação de comportamento.

No que respeita ao uso das metodologias expositivas, estas ocorrem tanto nas aulas teóricas (quando o docente
exerce a função de transmissão de conhecimentos) como nas aulas práticas (quando os alunos apresentam os
conteúdos dos seus trabalhos de grupo).

Relativamente aos momentos dedicados à reflexão e ao debate, também podem ter lugar nas aulas teóricas
(quando o docente interrompe a sua exposição para questionar os alunos acerca dos seus conhecimentos e
opiniões face a determinados conteúdos programáticos) e nas aulas práticas (quando os alunos são motivados a
questionar os colegas que apresentaram os trabalhos de grupo).

Deve ainda realçar-se que, durante o acompanhamento dos trabalhos de grupo ou durante o desenvolvimento do
trabalho individual, o docente realiza um esforço de aproximação dos alunos à realidade do comportamento do
recém-nascido, da comunicação ocorrida na interacção precoce e da comunicação estabelecida entre o observador
e a díade mãe-filho. Nesse sentido, é dada uma especial atenção à adequação das propostas de intervenção face às
características da mãe, do bebé e da díade mãe-bebé.

Finalmente, é de referir que, no decurso das aulas teóricas e das aulas práticas, os alunos são estimulados no
sentido de gerarem alternativas de investigação aplicáveis aos temas abordados nas aulas. Nesse contexto, é
colocada uma ênfase particular na adequação das hipóteses aos conhecimentos actuais em psicologia da
maternidade, bem como na adaptação das metodologias de investigação aos temas em causa.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Coherence between teaching methodologies and learning objectives runs on two fronts. At the theoretical one we
have the presentation methodologies, specially dedicated for the transmission and acquisition of theoretical
knowledge related with psychology of maternity. At the practical one, we have the exercise of reflection and debate
specifically dedicated to the opening of students towards the difficulties frequently observed in institutions where
psychologists try to put together the theoretical knowledge with the implementation of intervention programmes for
maternity at risk. While monitoring teams' works, the Professor makes an effort in order to obtain a synthesis of the
two fronts. Finally, when monitoring individual works related with the observation of NBAS scale application, a
specific effort is done so that the student will be able to deepen is competencies in the field of behavior
observation.

About the use of presentation methodologies, these take place in theoretical classes (when professors take the
mission of knowledge transmission) as well as in practical classes (when students present the contents of their
teams' works).

About the moments dedicated to reflection and debate, these also can take place at theoretical classes (when
professors interrupt knowledge presentation in order to question students about their knowledge and opinions on
certain contents) and in practical classes (when students are motivated to question their colleagues that presented
their teams' works).

We should also state that, while monitoring teams' works or while monitoring individual works, the Professor will
make an effort to get students closer to the reality of the new-born behavior, of the communication that happens in
the mother-infant dyad and of the communication that happens between the observer and the mother-infant dyad.
This way, a special attention is given to the suitability of intervention proposals in relation to characteristics of the
mother, of the baby and of the mother-infant dyad.

Finally, it should be mentioned that, as theoretical and practical classes take place, students are motivated to
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generate research alternatives that can be applied to the subjects under scrutiny during classes. In this context, the
focus of attention is placed at the coherence between the hypothesis and the actual knowledge in maternity
psychology, as well at the adequacy between research methodologies and the subjects in study.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Brazelton, T. B., & Nugent, J. K. (2011). The Neonatal Behavioral Assessment Scale, Fourth Edition. Clinics in
Developmental Medicine, Nº 190. Mac Keith Press: London.
Canavarro, C. (2006) Psicologia da gravidez e da maternidade. Coimbra: Quarteto.
Einspieler, C., Prechtl, H., Bos, A., Ferrari, F., & Cioni, G. (2004). Prechtl’s method on the qualitative assessment of
general movements in preterm, term and young infants. London: Mac Keith.
Feliciano, F. (2007) Método canguru: o prosseguir da vinculação pais-bebé prematuro. Coimbra: Almedina.
Fonagy, P. (2001) Attachment theory and psychoanalysis. London: Karnac.
Nugent, K., Petrauskas, B., & Brazelton, T. B. (2009). The newborn as a person. Hoboken: Wiley & Sons.
Schore, A. (2003). Affect disregulation and disorders of the self. NY: Norton & C.
Soares, I. (2007) Relações de vinculação ao longo do desenvolvimento. Braga: Psiquilíbrios.
Stone, S. D., & Menken, A. E. (2008). Perinatal and postpartum mood disorders. NY: Norton & C.

Mapa IX - Recursos Humanos e Contextos Tecnológicos, Optativa, 4º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Recursos Humanos e Contextos Tecnológicos, Optativa, 4º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Isabel de Araújo Paredes Horta Alves: 4 h/semana;4 h/week

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):
• Adquirir e construir conhecimentos para compreender o contexto em que as pessoas realizam atualmente a sua
atividade profissional;
• Reconhecer as formas de organização e as práticas de trabalho resultantes das mudanças geradas pelas
tecnologias e o seu impacto nas exigências colocadas aos trabalhadores e na gestão dos recursos humanos;
• Contactar com investigações recentes sobre as principais práticas de trabalho utilizadas nas organizações nos
dias de hoje;
• Compreender como as organizações utilizam as tecnologias de informação e comunicação na gestão das
pessoas e particularmente na avaliação e no desenvolvimento dos recursos humanos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• To acquire and build knowledge to understand the contexts where people perform currently their work activities;
• To recognise the forms of work organization and the work practices that have resulted from the changes
generated by the information and communication technologies (ICT) and their impact on work demands, individual
requirements and human resources management processes;
• To become familiarized with some recent field researches about current working practices;
• To understand how the organizations use information and communication technologies in human resources
management and particularly in employees' assessment and development.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Os contextos tecnológicos atuais do trabalho.
2. Mudança e desenvolvimento da estrutura organizacional.
3. As pessoas e as tecnologias de informação e comunicação. As mudanças no contexto de trabalho. O
teletrabalho. Os "call centres". As equipas e as organizações virtuais.
4. Exemplos de práticas atuais de trabalho fortemente baseadas na tecnologia: os trabalhadores e a "lean
manufacturing"; o lado humano da qualidade total; tecnologias avançadas de produção; parcerias na cadeia de
fornecimento.
5. A gestão do desempenho. A avaliação, o desenvolvimento e o feedback 360º. O envolvimento dos trabalhadores
6. O trabalho mental e as tecnologias de informação e comunicação. A gestão do conhecimento
7. Espírito empreendedor e pensamento estratégico. Pró-atividade e inovação
8. A gestão da comunicação
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9. Os profissionais expatriados: trabalhar noutro país. A gestão intercultural
10. A gestão da diversidade nas organizações. Criar organizações inclusivas
11. O futuro do trabalho

6.2.1.5. Syllabus:
1. Today's technological workplace.
2. Change and organizational structure.
3. People and information and communication technologies. Changes at the work context: teleworking, call centers,
virtual team-working and virtual organizations.
4. Examples of working practices technologically-based: workers under lean manufacturing; the human side of total
quality management; advanced manufacturing technology; supply-chain partnering.
5. Performance management. 360º assessment, feedback and development. Employee involvement.
6. Mental work and information and communication technologies. Knowledge management.
7. Entrepreneurship and strategic thinking. Proactivity and innovation.
8. Communication management.
9. The expatriate: working abroad. Inter-cultural management.
10. Diversity management. Creating inclusive organizations.
11. The future of work.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O mundo do trabalho atual é caracterizado por uma série de práticas possibilitadas pelo avanço tecnológico e
baseadas nas tecnologias da informação e comunicação (TIC).

Esta unidade curricular tem como objetivo familiarizar os alunos com as práticas apoiadas na tecnologia que as
organizações usam atualmente em busca de eficácia, produtividade e competitividade, fazendo sempre a ligação
com o lado humano, em termos do impacto que estes processos de trabalho têm nas vivências dos trabalhadores e
nas competências individuais necessárias para as implementar.

Por outro lado, estas tecnologias e práticas de trabalho necessitam de sistemas e de processos de gestão das
pessoas que permitam a sua utilização bem-sucedida. São, por isso, abordados estudos realizados sobre a
influência do setor de atividade, do contexto organizacional (estrutura e cultura), das tecnologias utilizadas, do
"design" de funções e das práticas de gestão de RH no sucesso da sua concretização.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Today's world of work is characterized by a set of practices enabled by the technological ongoing advancements
and ICT-based.

This unit's objective is to familiarize students with the practices backed up on the technology that organizations
currently are using in their search for effectiveness, productivity and competitiveness, always considering the
human side and the impact that these practices have on employees' experience of work and on the individual
competencies needed for their implementation.

Furthermore, these technologies and working practices require people management systems and processes that
allow their successful deployment. Researches about the influence of industry sector, organizational structure and
culture, job and work design, and HR management practices on the level of success of these practices'
implementation are, therefore, discussed.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
São utilizados o método expositivo, a análise e a apresentação oral de textos e de temas, o estudo de casos, os
exercícios práticos individuais e de grupo, presenciais e com recurso à Internet. É também realizada uma visita de
estudo a uma empresa em que as práticas e os processos abordados nas aulas estejam implantados.

A avaliação é contínua e composta por cinco momentos avaliativos (cada um com peso de 20% para a nota final):
uma Apresentação Oral Sintética, uma Apresentação Oral Desenvolvida, dois Trabalhos de Grupo e uma Síntese
final / Estudo de Caso.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures by teacher, articles and book chapters analysis and oral presentations by students, case studies,
individual and group reports. Students will make a visit to a company where the practices and processes studied in
class are prevalent.

Assessment of students learning progress is continuous and comprises five formal evaluation moments (each one
with 20% weight on the final grade): one short oral presentation, one long oral presentation, two group reports and
a final individual case study to integrate all the learnings made throughout the semester.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Esta unidade curricular permite que os alunos contactem com as tecnologias e práticas de trabalho atualmente
utilizadas pelas organizações com uma gestão empresarial e de RH de acordo com as tendências mais atuais. A
metodologia de ensino e a avaliação utilizada foi concebida para suscitar uma participação ativa por parte dos
estudantes no estudo e reflexão sobre essas práticas, tendo, por isso, de realizar apresentações orais individuais,
trabalhos de grupo e estudos de caso sobre os temas que fazem parte do programa. Há igualmente foco na análise
de estudos de campo que lhes permitem reflectir sobre vantagens e inconvenientes, e conhecer casos de sucesso
e de insucesso, para que possam desenvolver sentido crítico e prepararem-se para aconselhar e fazer opções
sobre processos de gestão de RH a implementar nas organizações em que venham a trabalhar.

A visita de estudo a uma empresa relevante no contexto nacional, onde os alunos têm a oportunidade de contactar
com responsáveis de RH e com os processos aí prevalecentes, em termos da organização das funções e do
trabalho, do recrutamento, da avaliação, do desenvolvimento e da comunicação interna com os colaboradores,
permite que verifiquem que estas práticas e tecnologias não são apenas teorias mas estão, sim, consolidadas em
muitos contextos profissionais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit allows students to contact with working processes and technologies currently in use in the
organizations characterized by business and people management practices in line with the latest trends. The
teaching and learning assessment methods were designed to elicit students active participation and the reflection
about these practices and, so, to make oral presentations, group reports and case studies about the several topics
covered. There is also a focus on field research analysis, to consider advantages and disadvantages of the several
practices, and to know success stories and failures, developing critical analysis skills and preparing students to
advise, design and make decisions about working and people management processes in their future professional
activity.

The one-day visit to a relevant company, where students can talk with HR managers and understand the prevailing
working practices in what concerns job and work design, recruitment, assessment, development and internal
communication, allows them to verify that such methods, procedures and technologically-based tasks are not just
theories but are, rather, well consolidated in many work contexts.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bancaleiro, J. (Coord.). (2008). "RH 21 - Gestão de Activos Humanos no Século 21". Lisboa: Editora RH.

Baum, J. R., Frese, M., Baron, R. (2007). "The Psychology of Entrepreneurship". New Jersey: Lawrence Erlbaum
Associates, Inc.

Câmara, P. B., Guerra, P. B., Rodrigues, J. V. (2007). "Novo Humanator, Recursos Humanos e Sucesso
Empresarial". Lisboa: Publicações D. Quixote.

Chmiel, N. (Ed.) (2008). "An Introduction to Work and Organizational Psychology, A European Perspective" (2nd
ed.). USA, UK, Australia: Blackwell Publishing Ltd.

Furnham, A. (2006). "The Psychology of Behaviour at Work, The Individual in the Organization" (2nd ed.). East
Sussex, UK: Psychology Press.

Holman, D., Wall, T. D., Clegg, Ch. W., Sparrow, P., Howard, A. (Eds.) (2005). "The Essentials of the New Workplace
– A Guide to the Human Impact of Modern Working Practices". West Sussex, UK: John Wiley and Sons.

Mapa IX - Mudança Organizacional, Optativa, 5º Ano, 2º Semestre.

6.2.1.1. Unidade curricular:
Mudança Organizacional, Optativa, 5º Ano, 2º Semestre.

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria José Chambel Soares: 3 h/semana;3 h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Luís Alberto dos Santos Curral:1 h/semana

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Luís Alberto dos Santos Curral - 1 h/week
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade tem como objectivos: Proporcionar uma reflexão sobre a inevitabilidade da mudança organizacional
no contexto actual e suas repercussões;
Fornecer os elementos para a análise e discussão das diferentes estratégias de mudança e sua adequação face ao
tipo de mudança pretendida; Facultar a reflexão e discussão sobre as dificuldades de gerir esta mudança de uma
forma planeada; Oferecer elementos para a compreensão das relações de dependência entre as pessoas e as
organizações nas quais se trabalha a gestão da mudança.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit aims to: Provide a reflection on the inevitability of organizational change in the current context and its
impact; Provide the elements for the analysis and discussion of different strategies for change and their
appropriateness in relation to the type of change intended; Provide reflection and discussion about the difficulties
of managing this change in a planned way; Offer elements for understanding the dependency relationships
between people and organizations in which you work to change management.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
As perspectivas da mudança organizacional: Os modelos explicativos da mudança e uma aplicação da perspectiva
teleológica: O modelo AMIGO
Planear uma mudança organizacional: as fases, os diferentes tipos e as estratégias de mudança
O papel do consultor organizacional: A relação profissional-cliente, as diferentes fases de intervenção e o papel e
as competência do consultor
As resistências dos trabalhadores à mudança: o papel central dos agentes e as estratégias para as ultrapassar
As resistências organizacionais à mudança: o papel relevante da cultura e a acção do líder transformacional
O desenho do trabalho e a motivação dos trabalhadores: a evolução dos modelos de desenho do trabalho e as
intervenções dirigidas ao re-desenho do trabalho
O empreendedorismo: as fase de um processo e as variáveis que o podem promover.

6.2.1.5. Syllabus:
The perspectives of organizational change: The models of change and implementation of a teleological perspective.
Plan an organizational change: the stages, the different types and strategies.
The role of organizational consultant: The professional-client relationship, the different phases of intervention and
the role and competence of the consultant
The workers' resistance to change: the central role of agents and strategies to overcome them
Resistance to organizational change: the role of culture and the action of the transformational leader
The work design and motivation of workers: the evolution of models of work design and interventions aimed to
re-work design
Entrepreneurship: the stage of a process and the variables that can promote.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Estes conteúdos vão permitir: que os estudantes adquiram um quadro teórico e de investigação já produzido sobre
a mudança organizacional; que reflitam sobre as suas experiências (particularmente, as vividas no contexto do
estágio) e das actividades de pesquisa orientada para a recolha, análise e interpretação de informação; que saibam
escolher e planear uma estratégia de mudança organizacional, tendo em conta vários aspectos constrangedores e
facilitadores do respectivo contexto.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
These contents will allow: that students acquire a theoretical framework and research ever produced on the
organizational change, to reflect on their experiences (particularly experienced in the context of the stage) and
research-oriented activities for the collection, analysis and interpretation of information, who can choose and plan
a strategy for organizational change, taking into account various aspects embarrassing and facilitators of their
context.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os objectivos pedagógicos e de aprendizagem de cada uma das sessões presenciais implicam a participação
activa dos estudantes. De acordo com este princípio, cada uma das sessões tem uma actividade de estudo de
caso. Por outro lado, os conteúdos serão sempre apresentados a partir de um debate entre o docente e os
estudantes, o qual pressupõe a preparação prévia dos estudantes, através da leitura da bibliografia específica
antes da sessão.
A avaliação utilizará: 1. Um trabalho individual sobre uma das estratégias de mudança organizacional (40% da nota
final); 2.Um relatório individual sobre as sessões onde participem convidados externos, num total de quatro,
contribuindo cada um para 5% da nota final; 3.Seis estudos de caso realizados em grupo no decurso das sessões
presenciais, contribuindo cada um para 5% da nota final; 4. Participação nas sessões presenciais, contribuindo
para 10% da nota final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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The teaching and learning objectives of each classroom sessions involve the active participation of students.
According to this principle, each session has a business case study. On the other hand, the contents are always
presented from a discussion between teacher and students, which requires the prior preparation of students, by
reading the research literature before the session.
The evaluation will use: 1. An individual working on a strategy of organizational change (40% of final grade); 2.Um
individual report on the sessions where invited guests to participate in a total of four, each contributing to 5% of
final grade; 3.Case studies made in group during the sessions, each contributing to 5% of the final grade;4.
Participation in the sessions, contributing to 10% of the final grade.

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

Utilizar-se-á uma pedagogia do ensino superior que considera como crucial desenvolver com os estudantes a sua
capacidade de aprendizagem e proporcionar-lhes momentos de desenvolvimento pessoal e social. Pretendemos
assim, que os estudantes desenvolvam não só os seus conhecimentos, mas também as suas capacidades de
analise critica e auto-avaliação desses mesmos conhecimentos. Mais do que receptáculo de conhecimentos
acumulados, pretendemos que os estudantes possam utilizar a sua criatividade, não só através de uma análise
critica pessoal da informação recebida, mas também da produção de informação e sua aplicabilidade. Deste modo,
um dos aspectos essenciais tidos em atenção nas opções metodológicas foi o planificar a unidade integrando a
teoria e a prática para proporcionar aos alunos uma aprendizagem que inclui o uso estratégico do conhecimento.
Este foi suportado na autonomia do estudante, ao qual se pediu a elaboração de projectos individuais, mas
também na colaboração entre-pares, indispensável para a concretização dos projectos colectivos também
solicitados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Will be used a pedagogy of higher education that considers as crucial to developing students' learning ability to
provide them with moments of personal and social development. We intend, therefore, that students develop not
only their knowledge but also their capacity for critical analysis and self-assessment of such knowledge. More than
receptacle of accumulated knowledge, we want that students use their creativity, not only through a critical
analysis of personal information received, but also the production of information and its applicability. Thus, an
important aspect taken into account the methodological choices was planning unit integrating theory and practice
to provide students with a learning that includes the strategic use of knowledge. This was supported in the
student's autonomy, which they called for the development of individual projects, but also collaboration among
peers, indispensable to the realization of joint projects also requested.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Austin, J.R., & Bartunek, J.M. (2003). Theories and practices of organizational development. In Weiner, Borman,
Ilgen, & Klimoski (Eds.), Handbook of Psychology (vol, 12, Industrial and Organizational Psychology, pp. 309-332)
Hoboken, NJ: John Wiley and Sons. Bommer, W.H., Rich, G., & Rubin, R.S. (2005). Changing attitudes about
change: Longitudinal effects of transformational leader behavior on employee cynicism about organizational
change. Journal of Organizational Behavior,26, 733-753
Hoboken, NJ: John Wiley and Sons. Danisman, A. (2010). Good intentions and failed implementations:
Understanding culture-baaed resistance to organizational change. European Journal of Work and Organizational
Psychology, 19(2), 200-220
Ford, J-D.., Ford, L.W. & D’Amelio, A. (2008). Resistence to change: The rest of the story. Academy of Management
Review, 33(2), 362-377.Van de Ven, A.H., & Sun, K. (2011). Breakdowns in implementing models of organization
change.Academy of Management Perspectives

Mapa IX - Psicologia do Ambiente, Cognição Social Aplicada 4º Ano, 2º Semestre

6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia do Ambiente, Cognição Social Aplicada 4º Ano, 2º Semestre

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel da Palma Oliveira: 4 h/semana;4 h/week

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):
A Psicologia do Ambiente é uma disciplina que pretende aplicar as teorias da Psicologia Social e Cognitiva à
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compreensão da interação Ser Humano – Ambiente. A capacidade de identificar e aplicar este nível específico de
explicação é o objetivo fundamental desta unidade curricular.
Para tal serão aprofundados uma série de temáticas que, apesar de serem comuns a uma série de disciplinas
psicológicas, adquirem uma especifidade no âmbito da Psicologia do Ambiental.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Environmental Psychology aims to apply the Social Psychological and Social Cognition Theories to the
understanding of the Human interation with the environment. The students capability to identify and aplly those
theories to this specific explanation level is the main objective of this unity.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- A Psicologia do Ambiente:
Definição e níveis de explicação;
As Teorias da Psicologia do Ambiente e a sua relação com as Teorias da Psicologia e da Cognição Social
2- Stress Ambiental:
Modelos biológicos, psicológico e sócio-cognitivo;
A Densidade social e espacial;
Ruído;
Desastres naturais e não naturais.
3- Cognição Ambiental:
Cognição ambiental e “urban life”;
Mapas cognitivos;
Orientação espacial e wayfinding
4- Design para a promoção da saúde e bem-estar:
O ambiente urbano e o design de espaços como determinante do comportamento;
Fatores arquitectónicos e naturais com influência no bem-estar;
5- Comportamento humano e problemas ambientais:
O esgotamento de recursos como dilema social;
Atitudes e comportamentos ambientais;
Promoção de comportamentos amigáveis para com o ambiente

6.2.1.5. Syllabus:
1- Environmental Psychology:
Theories and levels of explanation; Connetion with Social psychology and social cognition;
2- Environmental Stress:
Bio- psychological and social cognitive models;
Crodwing;
Noise;
Natural and Tecnhological hazards.
3- Spatial Cognition:
Environmental perception and “urban life”;
Cognitive Mapping and wayfinding
4- Designing more Fitting Environments:
5- Sustainability and human behaviour:
Sustainability as a commons dillema;
Environmental attitudes

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade tem como objetivos essenciais capacitar o aluno para aplicar a psicologia segundo regras de
aplicação claras e estender a sua compreensão a áreas não comummente consideradas como de aplicação da
ciência psicológica.
Assim o ensino está sempre centrado nas regras de aplicação da psicologia identificando as questões
fundamentais que se colocam na sua aplicação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This unit aims essentially to enable the student to apply psychology according to clear implementation rules and to
extend their knowlegde to areas not commonly considered as application areas of psychology.
Thus teaching is always aiming to isolate the principles that allow identifying the correct factors and theories than
can be better used in a given context.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas serão centradas na apresentação de casos práticos que permitirão analisar ao pormenor os
níveis teóricos de explicação da Psicologia Ambiental. As aulas práticas serão baseadas em investigações
apresentadas pelos alunos. A avaliação incluirá um trabalho de grupo (5 alunos) empírico (60% da avaliação).
Exame com consulta onde os alunos serão confrontados com uma/duas perguntas de relacionamento e aplicação
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de temas com limite da extensão das respostas (40% da avaliação). Os alunos serão também convidados a
participarem como sujeitos experimentais em trabalhos de investigação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures will be mainly expository but very focused on the presentation of case studies that will examine in
detail the aplication methodologies. The students will present research projects- The evaluative process includes:
a) a group work (5 students) (a literature review with an empirical research) (50%). An individual written exam with
consultation (50%). Students are alsounvited to participate as experimental subjects and research assistants.

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

Dois níveis de aprendizagem são fundamentais nesta unidade. O primeiro será o aprofundar a metodologia de
aplicação das teorias científicas da Psicologia a problemas concretos. Essa aplicação tem que seguir princípios
claros cujo ensino sistemático é muitas vezes descurado.
O segundo é a concentração em problemas da interação entre o ser humano e o ambiente onde o nível psicológico
de explicação não é considerado.
Os métodos de ensino pretendem articular a todo o momento estes dois níveis.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Two levels of learning are central to this unit. The first will be the further application of a specific methodology for
identification of the scientific theories of psychology than can be used to highligth real world problems. This can
only be done following clear technological principles which are often neglected in the teaching process.The second
is the focus on interaction problems between the human being and environment where the psichological level of
explanations is often not considered.
The teaching methods aim to articulate these two levels.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bernardo, F. & Palma-Oliveira, J. (2005) Place Change and Identity Process, Médio Ambiente y Comportamiento
Humano, 6 (1), 71-87.
Bonnes, M.; Bonaiuto, M. (2002). Environmental Psychology: From Spatial-Physical Environment to Sustainable
Development. In R. Becthel & A. Churchman Handbook of Environmental Psychology. New York: J. Wiley and Sons.
(p. 28-54.)
Gardner, G. & Stern, P. (2002). Environmental Problems and Human Behavior. Boston: Person pubs.
Gaspar de Carvalho, R., Palma-Oliveira, J.M. & Corral-Verdugo, V. (2010). Situational barriers and constraints for
ecological behavior. In Víctor Corral-Verdugo, Cirilo H. García-Cadena & Martha Frias-Armenta (Eds), Psychology
and Sustainable development: Current trends in research. Hauppage, New York: Nova Science
Palma-Oliveira, J., & Hernandez, B. (2011). Novas Perspectivas da identidade de lugar. In B. Fernandez-Ramirez, C.
Hidalgo, C. Salvador, & M. Martos, Psicologia ambiental 2011: Universidade de Almeria.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

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

Os órgãos de Gestão e a Comissão de Avaliação Interna têm desenvolvido ações para promover a adequação das
metodologias de ensino aos objectivos de aprendizagem das u.c.:
1 Análise das fichas de u.c. com apreciação do ajustamento entre objectivos de aprendizagem e metodologias de
ensino;
2 Análise das percepções dos docentes do perfil de competências teóricas e específicas dos estudantes e das
práticas pedagógicas relativas às respectivas u.c. para apreciação da coerência entre as competências exigidas e
as metodologias de ensino;
3 Reflexão e discussão em grupos de docentes e de discentes, por anos curriculares, sobre fatores promotores e
de risco para o sucesso académico;
4 Reuniões regulares com os alunos delegados onde se inclui a apreciação da coerência entre objectivos,
conteúdos programáticos e metodologias de ensino;
5) Informação individual e/ou colectiva aos docentes sobre os dados recolhidos;
6) Jornadas de reflexão pedagógica com os docentes sobre metodologias de ensino.

6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
The Governement Organs and the Internal Evaluation Committee have taken action to promote the adaptation of
teaching methods to the learning objectives of the C.U.:
1 An Analysis of the C.U. records, assessing the fit between learning objectives and teaching methodologies;
2 Analysis of lecturers' perceptions of the skills profile of the students and specific theoretical and pedagogical
practices regarding their C.U.for assessing the consistency between the skills required and the teaching
methodologies;
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3 Reflection and discussion groups for lecturers and students, by academic year, on promoting and risk factors for
academic success;
4 Regular meetings with students where the delegates include assessment of the coherence between objectives,
program content and teaching methodologies;
5) Information Individual and / or lcollective for lecturers on the data collected;
6) Days of pedagogical reflection with lecturers on teaching methodologies.

6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
A Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa optou por definir um número de ECTS igual para todas as
Unidades curriculares. Conforme definido para a Universidade de Lisboa, cada ECTS corresponde a 28 horas de
trabalho do estudante.
Para além de uma avaliação realizada individualmente pelos docentes de cada u.c. para adaptar a carga de trabalho
dos estudantes, no ano letivo de 20110/2011 foi realizado um inquérito a todos os estudantes sobre o número de
horas de trabalho semanal em época regular de aulas e em época de avaliação final, para que esta informação
pudesse ser tida em conta na reestruturação curricular que está em curso e irá ser implementada em 2012-2013.

6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS.
The FPUL opted for a set number of ECTS equal for all curricular units. As defined for the University of Lisbon,
each ECTS corresponds to 28 hours of student work.
Apart from an individual assessment by lecturers for each C.U. to adapt the workload of students, in the academic
year 20110/2011 a survey was conducted for all students on the number of weekly working hours, both during the
regular season of classes and during the final assessment period, so that this information could be taken into
account in curriculum restructuring that is underway and will be implemented in 2012-2013.

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

Os Órgãos de Gestão e a Comissão de Avaliação Interna têm desenvolvido anualmente as acções já referidas em
6.3.1, para garantir ac adequação das metodologias de ensino aos objectivos de aprendizagem das u.c.

Este trabalho de reflexão e debate tem conduzido a alterações em metodologias de ensino e de avaliação em
diversas unidades curriculares. Para além destas alterações pontuais, sempre que necessário o Conselho
Pedagógico tem integrado a informação relevante no sentido de propor a revisão do Regulamento de Avaliação das
Aprendizagens, no sentido de concretizar ou especificar melhor alguns aspetos. A última alteração foi feita em
Outubro de 2010, estando em preparação uma nova alteração para ter feitos a partir do próximo ano letivo.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes.
The Government Organs and the Internal Evaluation Committee have developed annually the actions already
mentioned in 6.3.1, to ensure adequacy of the ac teaching methodologies to the learning objectives of the C.U..

This process of reflection and debate has led to changes in teaching methodologies and evaluation in various
courses. In addition to these specific changes, where necessary the Pedagogical Council has integrated the
relevant information to propose the revision of the Regulation of Learning Assessment, in order to complete or
clarify some aspects. The last change was made in October 2010 and it is now in preparation a new amendment to
be made from the next school year.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
Conforme já referido em 6.1.4 os estudantes têm 1 unidade curricular de Métodos de Invest.em Psicologia no 1º
ciclo que trabalha competências básicas de investigação e a maioria das u.c. trabalham conteúdos relacionados
com a investigação, referindo os conceitos fundamentais para compreender os principais modelos e métodos de
invest.em psicologia e implicando a leitura de artigos científicos sobre estudos empíricos. Algumas u.c. promovem
a participação em atividades de investig.. No 2º ciclo, os estudantes continuam esta formação em investigação
aplicada a cada um dos domínios específicos, trabalhando artigos científicos ilustrativos da investigação mais
atualizada em cada área e tomam conhecimento com os projetos dos docentes. No 5º ano a dissertação implica um
trabalho individual de aplicação de todos esses conhecimentos, através da elaboração e aplicação de um projeto
empirico. Podem ainda assistir ao Seminário de Investigação da FPUL que decorre anualmente.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
As mentioned in 6.1.4 students have a course of Methods of Research in Psychologyin the 1st cycle that work basic
skills of research and most CU work contents related to the investigation, referring to the fundamental concepts to
understand the main models and methods of reserach in psychology and involving the reading of scientific papers
on empirical studies. Some CU. promote participation in research activities. In the second cycle, students continue
this training in research applied to each of the specific areas, working papers illustrative of the most current
research in each area and become aware of the faculty projects. In the 5th year the dissertation involves an
individual work of implementation of all this knowledge through the development and application of an empirical
project. They may also attend the Research Seminar of FPUL that takes place annually.
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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 96 119 123

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 57 71 74

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 29 23 28

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 4 17 17

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 6 8 4

 192 238 246

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades
curriculares.

A monitorização do sucesso dos estudantes permite concluir que a percentagem de alunos aprovados nas
diferentes u.c. varia entre os 67 e100%, o que consideramos normal visto que existe diversidade de u.c. com graus
de dificuldade, objetivos, competênciasr e condições de funcionamento muito diferenciadas. Uma parte de
insucesso tem a ver com estudantes que não são avaliados porque não estão a fazer todas a s u.c. do respetivo
ano curricular, por serem estudantes trabalhadores ou por outra razão, o que não corresponde a verdadeiro
insucesso. Estes alunos podem beneficiar do regime de tempo parcial, mas nem sempre o pretendem ou o regime
é adequado. O sucesso é monitorizado, e são aplicadas medidas remediativas quando adequado. Algumas u.c.
com menor taxa de sucesso são as de Estatística, Psicometria e Psicolinguística. Existe uma taxa de insucesso de
cerca de 25% na dissertação, o que corresponde a fazer a Dissertação em 2 anos letivos, o que foi considerado na
proposta de alteração.

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

Monitoring the success of students shows that the percentage of students aproved in different CU varies between
67% and 100%, what we consider normal, taking in consideration the diversity of C.U. with different degrees of
difficulty, objectives, operating conditions and required competencies very different. A part of "failure" has to do
with students who are not evaluated because they are not doing all CU of the respective academic year,
e.g.,students who are employed or for another reason, which does not correspond to actual failure. These students
can benefit from part-time regimen, but they not always wish to do so, or the system is adequate to their needs.
Success is monitored and remedial measures are applied where appropriate. Some C.U.. with a lower success rate
are those of Statistics, Psychometrics and Psycholinguistics. There is a failure rate of about 25% in the
dissertation, taking 2 years to do the research, which was considered in the proposed curricular restructuring.

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

O Conselho Pedagógico organiza uma avaliação final do sucesso global, por ano curricular e por u.c., para poder
monitorizar as variações e tomar as medidas mais adequadas. Apesar de se considerar algum insucesso como
normal e consequência do nível de exigência que se pretende manter, ou de percursos pessoais menos "clássicos"
no sentido em que alguns estudantes optam por fazer o ciclo de estudos em mais anos do que os previstos, o CP e
a Direcção, com o GAPE têm tomado medidas, como o estímulo a formas mais ativas de ensino e recurso à
plataforma moodle, diversificação das metodologais de avaliação para medir vários tipos de esforço e de
resultados, ou identificação de grupos (e..g. maiores de 23 anos) com mais dificuldades. Foi implementado um
programa de apoio para os maiores de 23 anos e para os que têm mais dificuldade na estatística. Vários destes
resultados foram considerados na proposta de alteração curricular, introdução de mais u.c. de investigação, ou a
estrutura do 5º ano.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
The Pedagogical Council organizes a final assessment of overall success, by academic year and for each CU, in
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order to monitor changes and take more appropriate measures. Although some failure is considered normal and a
result of the level of demandsthat it is intended to maintain, or of personal paths less "classic" in the sense that
some students choose to do the cycle of studies in more years than expected, the Pedagogical Council and the
Director, with the GAPE, have taken steps, such as encouraging more active forms of teaching and use of moodle
platform, metodological diversification of assessment to measure various types of effort and results, or
identification of groups (e.. g. + 23 years) with more difficulties. We have implemented a support program for those
the+ 23 years and for those who have more difficulty in statistics. Several of these results were considered in the
proposed curriculum changes, introducing more research CU, or restructure the 5th year.

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

75

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

25

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

85

 185

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 (CIPUL), avaliado com Bom em
2010, e que a partir de 2012 foi reestruturado e passou a integrar a quase totalidade dos seus docentes. Está
organizado em diversas 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 actualmente e está a candidatar-se a mais 7
projetos.

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark.
The FP is part of the Research Centre for Psychology at the University of Lisbon (CIPUL), wich was evaluated as
Good in 2010 and that, from 2012 was restructured. Almost all lecturers are now part of this Research Center. The
CIPUL is organized in diverse lines of research: Career Guidance and Development of Human Resources; Change
Processes in Natural and Clinical Context; Cognitive Processes and Social Cognition; Health and Developmental
Psychology; Psychological Assessment: Theories, Methods, and Applications; Self-regulation Assessment and
Intervention in Learning and Health Promotion; Organizational Behavior and Devel; Sistemic, Family and Comunity
Clinical Psych; Clinical Psych, Health, Gender and Life Cycle.
The CIPUL hosts several projects coordinated by their researchers or in partnership with other national and
international centers, hosts 10 projects currently funded and is applying for 7other projects.

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

7.2.3. Other relevant publications.
Other relevant publications in the last 5 years:
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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 deste ciclo de estudos concentra-se na formação de profissionais com uma sólida
formação que inclui a aquisição dos conhecimentos fundamentais na psicologia básica e em uma área de
psicologia aplicada, mas também em competências transversais de desenvolvimento pessoal e de
empregabilidade. Para além disso, a FPUL contribui para a valorização e desenvolvimento económico do país
através das ações de formação continuada a Psicólogos já inseridos no mercado de trabalho, assim como para
outros profissionais que beneficiam de formação em domínios específicos da Psicologia. Finalmente, através das
parcerias que estabelece com a sociedade civil e com serviços públicos, disponibiliza conhecimentos atuais, e
organiza projetos de investigação dirigidos à resolução de problemas concretos da sociedade, na área da saúde,
da educação, do trabalho, da família,etc.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
The real impact of the activities of this cycle of studies focuses on training professionals with a solid education,
which includes the acquisition of fundamental knowledge in basic psychology and an area of applied psychology,
but also in soft skills for personal development and employability. In addition, the FPUL contributes to the
enhancement and economic development of the country through the actions of continuing education to
psychologists already in the labor market, as well as other professionals who receive training in specific areas of
psychology. Finally, through establishing partnerships with civil society and public services, provides current
knowledge and organizes research projects aimed at solving practical problems of the society, in health, education,
work, family, etc..

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

Ex. 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; University 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
Some lecturers are members of the Steering Committee the European Social Cognition Network 2 (ESF) and of the
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 com 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 Research Partnerships
Life Design International Research Group.: Northeastern Ohio College of Medicine;Padova University, Italy;
University of Lausanne, Switzerland; CNAM/ INETOP; Vreije Universiteit Brussel, Belgium; University 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
Some lecturers are members of the Steering Committee the European Social Cognition Network 2 (ESF) and of the
Internationational Social Cognition Network
The BBT – BR VIP Interest Inventory” at different socio-cultural settings: validation procedures and patterns
w/University of S. Paulo)
Partnerships with Nacional Research Cent. and Univ.

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
O Conselho Científico da FPUL, em conjunto com o CIPUL, está a organizar um trabalho sistematizado de avaliação
da produtividade científica dos seus docentes e investigadores, corroborado com o trabalho organizado pela
Universidade de Lisboa sobre a produtividade científica no seio da UL e comparabilidade com outras instituições,
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no sentido de promover um melhor auto-conhecimento do trabalho efetivo realizado, e na definição de objetivos de
desenvolvimento institucional.
Nesta fase, o Relatório de Atividade Científica , amplamente disseminado internamente e também divulgado
externamente, permitiu identificar a produtividade atual e definir a necessidade de aumentar o número de projetos
e de publicações em revistas ISI. A Direção, em conjunto com o C.Científico e o CIPUL está a promover condições
para encorajar a candidatura a projetos de investigação nacionais e internacionais.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
The Scientific Council of FPUL, together with the CIPUL, is organizin a systematic evaluation of the scientific
productivity of its faculty and researchers, corroborated with the work organized by the University of Lisbon on the
scientific productivity within the UL and the comparability with other institutions , to promote a better
self-knowledge of the actual work achieved, and the definition of institutional development objectives.
At this stage, the Scientific Activity Report, widely disseminated internally and disclosed externally, identified
current productivity and defines the need to increase the number of projects and publications in ISI journals. The
Board, in conjunction with the Scientific Council and the CIPUL, is promoting the conditions to encourage the
application for research projects nationally and internationally.

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. Nesse sentido foi a1ª Faculdade a organizar consultas
abertas ao público. Em 2011 foi feita uma reorganização global do Serviço à Comunidade que inclui as vertentes
Clínica, Educacional e do Trabalho, incluindo consultas individuais, familiares e grupais e Consultorias. 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.
The FP has always considered the Service to the Community as a fundamental aspect of its activity, as it helps 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 Applied Psychology in the fields of Health,
Education and Labour, as a way to publicize the areas of greatest expertise of the Faculty, and also to create the
conditions fundamental to research in various areas of Applied Psychology. In this sense , FP was the first School
to organize open public consultations. In 2011 we made a comprehensive reorganization of the Community Service
Clinic which includesClinic and Health, Education and Labor, including individual , group and family consultations
and Consulting. It also organizes post-graduate non-degree 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 um conjunto de 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. 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
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disseminate the most updated scientific knowledge in psychology;
2. Organizes Courses and Graduate Studies 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 PhD).
4. Provides reference services at the level of consultation and advice in various areas of intervention of Applied
Psychology (Psicológic 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 atualisada. 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 your teaching activity, research and community service,
permanently monitored and updated. All information about the cycle of studies, course units, respective objectives,
syllabuses and teaching methods, about lecturersand about the research activities, brief training and conferences
as well as about the services, is accessible to the general public and to stufents in particular.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 7

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 5.7

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 3.1

 15.8

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes
1. Os objetivos são claros e estão bem definidos, tanto para o 1º ciclo como para o 2º ciclo;
2.Os objectivos definidos para o 1º e 2º ciclos, em conformidade com um projecto formativo integrado, potenciam a
promoção de competências teóricas e empíricas nas áreas básicas da Psicologia e ciências afins, no 1º ciclo, e a
preparação para uma prática psicológica independente em diferentes especialidades – as quais estão de acordo
com o previsto no Diploma Europeu em Psicologia (Europsy), no 2º ciclo. Assim, e tal como sugerido pelo Joint
Quality Initiative Informal Group no âmbito do Projecto Tuning, que concebeu os designados Descritores de Dublin,
os objetivos gerais do MIP traduzem a preocupação com o desenvolvimento de competências de conhecimento e
compreensão, de aplicação de conhecimentos, de formulação de juízos, de comunicação e de aprendizagem.

8.1.1. Strengths
1. The objectives are clear and well defined, both for the 1st cycle as for the 2nd cycle;
2.The objectives set for the 1st and 2nd cycles, in accordance with an integrated training project, enhance the
promotion of theoretical and empirical skills in the basic areas of psychology and related sciences in the 1st cycle,
and preparation for an independent psychological practice in different specialties - which are in accordance with
the defined in the European Diploma in Psychology (Europsy), 2nd cycle. Thus, as suggested by the Joint Quality
Initiative Informal Group under the Tuning Project, which designed the so-called Dublin Descriptors, the general
objectives of the cycle of studies address the concern with the skills development of knowledge and
understanding, application of knowledge, g judgments, communication and learning.

8.1.2. Pontos fracos
1. A divulgação dos objetivos para os candidatos ao 2º ciclo oriundos de outros primeiros ciclos ou para os antigos

ACEF/1112/17957 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=947b...

306 de 393 27-04-2012 14:03



licenciados pré-Bolonha não é muito completa, podendo levar a expetativas desajustadas por parte de tais alunos.

8.1.2. Weaknesses
1. The information about the objectives for the candidates to the 2nd cycle, coming from other cycles or for those
holding license (pre-Bologna) is not very complete, and may lead to inappropriate expectations on the part of such
students.

8.1.3. Oportunidades
Não aplicável.

8.1.3. Opportunities
Does not apply.

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 FPUL tem todos os Órgãos em pleno funcionamento, assegurando uma ampla representação de todos os
membros, e mantendo formas de comunicação e de cooperação claras e eficazes;
2. Envolvimento dos órgãos de gestão (C. Pedagógico e Científico) e de muitos docentes em atividades de
avaliação das u.c.;
3. Esforço institucional de divulgação interna e discussão dos resultados das avaliações efetuadas e da aplicação
de medidas remediativas efetivas;
4. Processo de revisão curricular do MIP em curso baseado em cuidadosos processos de avaliação interna
envolvendo a colaboração de toda a comunidade académica da UO;
5. Boa comunicação e colaboração construtiva entre órgãos de gestão, docentes e estudantes, facilitadora da
implementação de medidas estabelecidas a partir da participação ativa de toda a comunidade académica;
6. Existência de uma C.A.I. ativamente envolvida na concretização de medidas dimanadas do CGQ e implementadas
pelo Gabinete de Garantia da Qualidade.

8.2.1. Strengths
1. FPUL has all the Governing Organs in full operation ensuring a broad representation of all members and
maintaining forms of communication and cooperation clear and effective;
2. Involvement of the Governing Organs - Educational and Scientific Councils and many lecturers in assessment
activities of the C.U.;
3. Institutional effort for internal dissemination and discussion of the results of assessment and implementation of
effective remedial measures;
4. Process of Masters curriculum revision in progress, based on careful internal evaluation involving the
collaboration of the entire academic community;
5. Good communication and constructive collaboration between governing bodies, lecturers and students,
facilitating the implementation of measures set out from the active participation of the entire academic community;
6. Existence of a Comision for Internal Evaluation actively involved in implementing measures from QCA and
implemented by the Office for Quality Assurance.

8.2.2. Pontos fracos
1. Alguma indefinição institucional das atribuições da Comissão de Avaliação Interna;
2. Fraca adesão de docentes e de estudantes à resposta aos inquéritos para avaliação do funcionamento das
unidades curriculares: apesar de a FP em geral estar entre as UO que apresentam uma taxa de resposta mais
elevada;
3. Sobrecarga horária dos docentes restringe possibilidades de desenvolvimento e implementação de medidas
concretas na área da qualidade, ou com impacto na qualidade;
4. Necessidade de considerar indicadores diferenciados na avaliação da qualidade, que não se restrinjam à
avaliação dos docentes e estudantes.

8.2.2. Weaknesses
1. Some indefinition of the institutional atributions of the Internal Evaluation Committee;
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2. Poor adherence of lecturers and students to the surveys for evaluation of courses: although the FP is generally
among the schools that have a higher response rate;
3. Lecturers academic overload, which restricts the possibilities for development and implementation of concrete
measures in the area of quality, or with impact on quality;
4. Need to consider different indicators in assessing the quality, not restricted to the evaluation of lecturers and
students.

8.2.3. Oportunidades
1. Enquanto membro da rede Europlat – European Psychology Learning and Teaching – a FP é em 2012 a
instituição responsável pela preparação do relatório europeu, baseado num inquérito dirigido a todos os países
parceiros, sobre as medidas de garantia de qualidade e as boas práticas no ensino da Psicologia. Trata-se de uma
oportunidade de contacto com outras realidades e de recolha de experiências internacionais na área da qualidade;
2. Possibilidade de partilha de experiências na área da qualidade entre as diversas UO da UL, no quadro do
Conselho de Garantia da Qualidade da UL;
3. Fusão com a UTL constituirá um desafio, mas será também uma oportunidade de colaboração construtiva na
área da qualidade.

8.2.3. Opportunities
1. As a member of the Europlat network - European Psychology Learning and Teaching - in 2012 FP is the
institution responsible for preparing the European report, based on a survey sent to all partner countries on
measures of quality assurance and good practice in teaching Psychology. This is an opportunity for contact with
other realities and collection of international experiences in the area of quality;
2. Possibility of sharing experiences in the area of quality among the various schools of UL under the Quality
Assurance Council of UL;
3. Merger with UTL will be a challenge, but is also an opportunity for constructive cooperation in the area of quality.

8.2.4. Constrangimentos
1. As profundas mudanças que se têm sucedido em termos de enquadramento legal e regulamentar, e que têm
obrigado a grandes esforços de adaptação consumindo excessivos recursos.
2. Para lá da baixa taxa de resposta, o carácter genérico das questões que integram o inquérito para avaliação das
u.c. limita a recolha de informação adaptada às características de cada u.c., comprometendo a utilidade da
informação recolhida;
3. Constrangimentos financeiros e de contratação afetam carga horária dos docentes e disponibilidade orçamental
para a implementação de algumas medidas concretas.

8.2.4. Threats
1. The profound changes that have happened in terms of legal and regulatory framework, and have required great
efforts to adapt consuming excessive resources.
2. Beyond the low response rate, the generic nature of the issues included in the surveys to evaluate the C.U.
restricts the collection of information tailored to the characteristics of each C.U., compromising the usefulness of
the information collected;
3. Financial constraints affect hiring and workload of lecturers and availability of funds for the implementation of
some measures;

8.3. Recursos materiais e parcerias

8.3.1. Pontos fortes
1. A Faculdade oferece recursos qualificados e diversificados para o trabalho de docentes e estudantes;
2. Investimento contínuo na melhoria dos recursos disponíveis e na sua atualização;
3. Parceria com outras unidades orgânicas da UL para oferta de unidades curriculares optativas;
4. Parcerias com número alargado de instituições privadas e com serviços públicos.

8.3.1. Strengths
1. Fp offers qualified and diverse resources for the work of lecturers and students;
2. Continued investment in improving and upgrading the resources available;
3. Partnership with other units of UL to offer optional courses;
4. Extended number of partnerships with private institutions and public services.

8.3.2. Pontos fracos
1. Necessidade de partilhar o edifício com o Instituto de Educação, criando algum dificuldades na gestão dos
espaços , o que não permite maior desenvolvimento de algumas áreas de atividade (e.g. Serviço à Comunidade);

8.3.2. Weaknesses
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1. Need to share the building with the Institute of Education, creating some difficulties in the management of
spaces, which does not allow further development of some areas of activity (e.g., Community Services);

8.3.3. Oportunidades
1. Benefício da rede de bibliotecas da Universidade de Lisboa;
2. Relações institucionais de qualidade e proximidade com muitas unidades orgânicas da UL em geral, e da Área
Estratégica das Ciências Sociais em particular.
3. Integração numa Universidade de prestígio e que proporciona uma rede de parcerias e de recursos materiais
alargada.
4. A construção do Edifício do Instituto de Orientação Profissional nos terrenos da FP-IE, cujo 1º piso inclui
anfiteatro e salas de aulas, pode permitir uma resolução parcial dos problemas de espaços.

8.3.3. Opportunities
1. Benefit of the network of libraries from the University of Lisbon;
2. Quality and proximity of institutional relations to many schools of ULn globally, and specifically with those from
the the Strategic Area of Social Science;.
3. Integration in a prestigious University, which provides an enlarged network of partnerships and material
resources;
4. The construction of the building of the Institute fo Career Guidance in the grounds of FP-IE, whose first floor
includes an amphitheater and classrooms, may allow a partial resolution of the problems of space.

8.3.4. Constrangimentos
1. Constrangimentos financeiros que se agravam de ano para ano;
2. Grande rigidez e procedimentos muito pesados para aquisições de bens e serviços, mesmo quando existem
recursos financeiros suficientes.
2. Diminuição das verbas do O.E. e necessidade de reduzir despesas por imposições legais poderá vir aimepdir
futuras atualizações de recursos.

8.3.4. Threats
1. Financial constraints made worse from year to year;
2. Great rigidity and heavy procedures for acquision of goods and services, even when there are sufficient financial
resources.
2. Decrease in funding from the public budget and. need to reduce costs and legal obligations may prevent future
upgrading of resources.

8.4 Pessoal docente e não docente

8.4.1. Pontos fortes
1. Corpo docente qualificado nas várias áreas de especialidade. Apenas 1 docente do quadro ainda não completou
o Doutoramento;
2. Integração dos docentes no Centro de Investigação da Universidade de Lisboa;
3. Grupo de investigadores convidados (Programa Ciência; Welcome) e de Pós-Doutoramento muito qualificados e
dinâmicos, integrando as atividades de investigação e ensino;
4. Crescente participação de docentes em ambos os ciclos, o que tem sido importante para melhorar a utilização
dos recursos docentes e aumentar a partilha e diálogo entre os dois grupos de docentes;
4. Funcionários não-docentes qualificados;
5. Integração na Universidade de Lisboa, beneficiando dos serviços e recursos partilhados;
6. Crescente sistematização da participação ativa de todos os docentes na tomada de decisão sobre os processos
de ensino/aprendizagem e de qualidade.

8.4.1. Strengths
1. Qualified lecturrs in various areas of expertise. Only one lecturer has not yet completed PhD;
2. Integration of the faculty at the Research Centre, University of Lisbon;
3. Group of visiting researchers (Science Program; Welcome) and Post-Doctoral students very skilled and dynamic,
integrating the research and teaching activities;
4. Increasing participation of lecturers in both cycles, which has been important to improve the allotment of
teaching resources and increase the sharing and dialogue between the two groups of lecturers;
4. Staff non-qualified lecturers;
5. Integration at the University of Lisbon, benefiting from the services and shared resources;
6. Systematization of increasing active participation of all lecturers in decision making about teaching / learning
and quality.

8.4.2. Pontos fracos
1. Grande dificuldade na renovação do pessoal docente e não-docente que sofreu uma redução significativa nos
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últimos anos;
2. Docentes e funcionários sobrecarregados e com necessidade de responder a múltiplas tarefas;
3. Algumas áreas de docência foram mais prejudicadas pelas reformas recentes e carecem de ser reforçadas;
4. Dificuldade em envolver todos os docentes nos processos de reflexão sobre a qualidade e de renovação
pedagógica;
5. Dificuldade em atribuir o tempo necessário aos docentes para investimento em atividades de investigação,
nomeadamente em termos de concessão de sabáticas;
6. Exigência de esforço intenso e prolongado de adaptação a novos procedimentos e mudanças institucionais
pelos Serviços e funcionários não-docentes.

8.4.2. Weaknesses
1. Great difficulty in renewal of teaching and non-teaching staff that has been significantly reduced in recent years;
2. Faculty and staff overworked and need to respond to multiple tasks;
3. Some teaching areas were most affected by recent reforms need to be strengthened;
4. Difficult to involve all teachers in the process of reflection on the quality and pedagogical renewal;
5. Difficulty in assigning teachers to the time required for investment in research activities, particularly in terms of
granting sabbatical leaves;
6. Requirement of intense and prolonged effort to adapt to new procedures and institutional changes for services
and non-teaching staff.

8.4.3. Oportunidades
1. Apesar dos constrangimentos existentes foi recentemente possível contratar um novo Professor Associado em
dedicação exclusiva e 2 docentes convidados atempo parcial.
2. O programa de estágios da UL e as bolsas de mérito social têm permitido contratar alguns estagiários para
minorar a insuficiência dos recursos humanos não docentes;
3. Possibilidade de integrar os bolseiros de Pós-Doutoramento e de Doutoramento em atividades letivas.

8.4.3. Opportunities
. Despite the existing constraints it has recently been possible to hire a new Associate Professor in dedication and
2 invited professors partial time.
2. The internship program of UL and the social merit scholarships have allowed to hire some interns to alleviate the
shortage of human resources at the non-teaching staff level;
3. Ability to integrate post-docand PhD fellows in soem teaching activities.

8.4.4. Constrangimentos
1. Constrangimentos financeiros que se agravam de ano para ano;
2. Grande rigidez e procedimentos muito pesados para novas contratações, mesmo quando existem recursos
financeiros suficientes.

8.4.4. Threats
1. Financial constraints made worse from year to year;
2. Great rigidity and heavy procedures for new hires, even when there are sufficient financial resources.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

8.5.1. Pontos fortes
1. Procura elevada e consistente do ciclo de estudos por estudantes bem qualificados;
2. Bons recursos para apoio aos estudantes em diversas dimensões, nomeadamente através do GAPE;
3. Integração plena de estudantes com N.E.E., e espaços e recursos adequados para essa integração;
4. Os estudantes com dificuldades económicas inesperadas podem beneficiar do Programa Consciência Social da
UL;
5. Promoção da mobilidade dos estudantes através do Programa Erasmus, Protocolos com Universidades do Brasil
e Leonardo da Vinci.
6. Apoio específico para os Maiores de 23 anos;
7. Atividades do Conselho Pedagógico que visam a monitorização e intervenção no sucesso e satisfação dos
estudantes.

8.5.1. Strengths
1. High and consistent search for the cycle of studies by qualified students;
2. Good resources to support students in various dimensions, namely through the GAPE;
3. Full integration of students with educational special needs, and space and resources for this integration;
4. Students with unexpected economic difficulties can benefit from the Social Awareness Program of UL;
5. Promotion of student mobility through the Erasmus program, protocols with universities in Brazil and Leonardo
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da Vinci Program.
6. Specific support for "over 23 years" students;
7. Pedagogical Council activities aimed at monitoring and intervention to promote the success and student
satisfaction.

8.5.2. Pontos fracos
1. Estudantes muito diversificados e alguns grupos com dificuldades acrescidas na integração e no sucesso
escolar, nomeadamente estudantes-trabalhadores e maiores de 23 anos.
2. Pouca adesão a uma oferta mais alargada de unidades curriculares noutras Faculdades e Institutos da UL;
3. A sistematização dos dados sobre os alunos e sobre as necessidades de grupos específicos como estudantes
trabalhadores ou alunos deslocados, carece de melhorias, sobretudo no sentido de esta informação estar
disponível mais atempadamente para definição de medidas interventivas.

8.5.2. Weaknesses
1. Cery diverse students and some groups with greater difficulties in the integration and academic success,
including working-students and "over 23 years".
2. Poor adherence to a wider offer of optioanl curricular units in other faculties and institutes of UL;
3. The systematization of data on students and on the needs of specific groups such as working students or
displaced students needs improvements, especially in the sense that more information be available in time for the
definition of interventional measures.

8.5.3. Oportunidades
1. Integração numa Universidade de prestígio; a integração da UL e da UTL pode vir a constituir ainda uma melhor
oportunidade, sobretudo para captar públicos estrangeiros;
2. Oferta de Mestrado Integrado é mais atraente para alguns públicos;

8.5.3. Opportunities
1. Integration into a prestigious university; the integration of UL and UTL might still be a better opportunity,
especially to capture foreign publics;
2. The offering of an Integrated Master is more appealing to some audiences;

8.5.4. Constrangimentos
1. As dificuldades económicas gerais têm levado a algum abandono de estudantes e podem levar a menor procura.
2. A preparação atual a nível do ensino secundário, nomeadamente pouco focado em competências de reflexão e
de raciocínio analítico, assim como de comunicação oral e escrita, dificulta a integração inicial dos estudantes .

8.5.4. Threats
1. The general economic difficulties have led to abandonment of some students and may lead to lower demand.
2. The current preparation at the secondary education level, including the fact that it is not enough focused on
skills of reflection and analytical thinking as well as oral and written communication, hinders the initial integration
of some students.

8.6. Processos

8.6.1. Pontos fortes
1. Os objetivos do ciclo de estudos a nível da primeira fase e segunda fase de acordo com o que está estabelecido
no âmbito das reflexões europeias para a formação académica dos psicólogos enquadrada no Processo de
Bolonha (nomeadamente no previsto no Diploma Europeu em Psicologia, Europsy);
2. O estágio académico enquanto componente indispensável da formação dos psicólogos e condição prévia para
uma futura prática profissional;
3. A diversidade e complementaridade das metodologias de ensino adoptadas no âmbito do ciclo de estudos;
4. A realização simultânea de uma dissertação que permite o desenvolvimento de competências de investigação e
de comunicação científica escrita e oral, e de um estágio que permite uma preparação pré-profissional;
5. Esforço crescente de adaptação das metodologias de ensino aos objectivos de aprendizagem das u.c. e
implementação de meios para garantir que a avaliação das aprendizagens é feita em função dos objetivos de
aprendizagem da u.c.

8.6.1. Strengths
1. The objectives of study cycle for the first and second stages according with what is established in the reflection
at European level on the academic training of psychologists within the Bologna Process (and namely what is
established in the European Diploma in Psychology, Europsy).
2. The academic internship/stage as an indispensable component for the training of psychologists and a
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pre-requisite of future professional practice.
3. The diversity and complementary of teaching methodologies adopted within the study cycle.
4. The simultaneous completion of a dissertation that allows the development of research skills and scientific
writing and oral communication, and a stage that allows a pre-professional preparation;
5. Growing effort for adapting the teaching methods to the learning objectives of the c.u. and implementation of
means to ensure that the assessment of learning is done according to the learning goals of the c.u.

8.6.2. Pontos fracos
1. O elevado número de unidades curriculares optativas na primeira fase do mestrado tem levado à construção de
perfis de formação menos sólidos por parte dos estudantes.
2. O peso diminuto em termos de unidades curriculares obrigatórias na primeira fase do mestrado na área dos
métodos de investigação tem levado à construção de perfis de formação menos sólidos por parte dos estudantes a
este nível.
3. O peso diminuto em termos de unidades curriculares obrigatórias na primeira fase do mestrado relativas às
áreas aplicadas estabelecidas como ramos na segunda fase do mestrado tem levado a maiores dificuldades de
articulação das duas fases e a escolhas vocacionais dos estudantes por vezes menos fundamentadas.
4. A existência de unidades curriculares no 5º ano do mestrado em simultâneo com o estágio e a dissertação tem
conduzido a uma carga académica excessiva para os estudantes neste período e a maiores dificuldades em
concluir o ciclo de estudos no tempo previsto.

8.6.2. Weaknesses
1. The high number of optional courses in the first phase of the program has led to the construction of profiles less
solid training for the students.
2. The smallweight in terms of compulsory courses in the first phase of the master related to research methods has
led to the construction of training profiles less solid by students at this level.
3. The small weight in terms of compulsory courses in the first phase of the master related to applied areas which
are established sectons in the second phase of the program has led to greater difficulties in articulation of the two
phases and the vocational choices of students sometimes less well grounded.
4. The existence of curricular units in the 5th year of the master in parallel with the internship and the dissertaion
has led to an excessive academic load for students during this period and more difficult to complete the cycle in the
allotted time.

8.6.3. Oportunidades
- A possível fusão da Universidade de Lisboa com a Universidade Técnica de Lisboa pode permitir maior
disponibilidade de oferta de unidades curriculares optativas para o ciclo de estudos no futuro.

8.6.3. Opportunities
The possible of the merging of the University of Lisbon with the Technical University of Lisbon might allow greater
availability of optional courses for this cycle of studies in the future.

8.6.4. Constrangimentos
1. De forma geral, outros ciclos de estudos concorrentes apenas incluem estágio e dissertação no último ano, o
que pode levar estudantes a preferirem 2ª fases de mestrado em outras instituições.
2. A diminuição dos efetivos do pessoal docente fez descer consideravelmente a oferta de unidades curriculares
optativas relevantes na primeira fase do ciclo de estudos.

8.6.4. Threats
1. In general, other competing cucles of study include only the dissertation and the internship in the last year,
which can lead students to prefer the 2nd phase masters at other institutions.
2. The decrease in effective teaching staff brought down considerably the range of optional C.U. relevant to the first
phase of the course.

8.7. Resultados

8.7.1. Pontos fortes
1. Formação de Mestres bem qualificados em termos de formação científica básica e de competências de
empregabilidade;
2. Número crescente de projetos financiados, de candidaturas a projetos e de investigadores convidados e
bolseiros de investigação;
3. Boas relações com empresas e serviços públicos e com a sociedade civil, concretizada em numerosas parcerias
para organização de estágios, consultorias e investigação.
4. Serviço à comunidade em desenvolvimento, articulado com o ensino e a investigação;
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8.7.1. Strengths
1. Training of Masters well qualified in terms of basic scientific training and employability skills;
2. Growing number of projects funded, applications for projects and visiting researchers and research fellows;
3. Good relations with enterprises and services and with the civil society, embodied in numerous partnerships for
the organization of courses, consultancy and research.
4. Community Service indevelopment, integrated with teaching and research activities;

8.7.2. Pontos fracos
1. Os estudantes tendem a prolongar o último ano do MIP, contribuindo para algum insucesso relativo;
2. Necessidade de aumentar a produtividade científica em termos de publicações em revistas ISI.

8.7.2. Weaknesses
1. Students tend to prolong the last year of the MIP, contributing to a relative failure rate;
2. Need to increase scientific productivity in terms of publications in ISI journals.

8.7.3. Oportunidades
A aplicação do novo regulamento de Avaliação dos Docentes, ao clarificar os objetivos a atingir nas várias áreas de
trabalho do docente, pode conduzir a uma organização mais sistemática e eficaz das tarefas dos docentes,
melhorando os resultados que se integram no plano estratégico da instituição.

8.7.3. Opportunities
The application of the new Regulation for the Evaluation of lecturers, by clarifying the objectives to be achieved in
various areas of work of the lecturers, can lead to a more systematic and effective work organization, improving the
results that fall within the strategic plan of the institution.

8.7.4. Constrangimentos
Não aplicável.

8.7.4. Threats
Does not apply.

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

9.1.1. Debilidades
1. A divulgação dos objetivos para os candidatos ao 2º ciclo oriundos de outros primeiros ciclos ou para os antigos
licenciados pré-Bolonha não é muito completa, podendo levar a expetativas desajustadas por parte de tais alunos.

9.1.1. Weaknesses
1. The information about the objectives for the candidates to the 2nd cycle, coming from other cycles or for those
holding license (pre-Bologna) is not very complete, and may lead to inappropriate expectations on the part of such
students.

9.1.2. Proposta de melhoria
1. Proceder a uma caracterização dos públicos que procuram o 2º ciclo do Mestrado Integrado em Psicologia e,
para os casos de abandono/desistências, do tipo de motivos associados.
2. Organizar uma melhor divulgação dos objetivos do 2º ciclo do MIP para os públicos que procuram este ciclo,
diferenciando a informação dirigida aos que são oriundos de um 1º ciclo em Psicologia e aos que têm uma
Licenciatura em Psicologia anterior a Bolonha.

9.1.2. Improvement proposal
1. To carry out a characterization of the publics seeking the 2nd cycle of the Master in Psychology and, in cases of
abandonment / dropouts, the type of reasons associated.
2. Organizing better dissemination of the goals of the 2nd cycle of MIP to the publics seeking this cycle,
differentiating information directed to those who come from a 1st cycle in psychology and those with a degree in
Psychology before Bologna

ACEF/1112/17957 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=947b...

313 de 393 27-04-2012 14:03



9.1.3. Tempo de implementação da medida
1. Até fevereiro de 2013.
2. 1 ano (para integrar a divulgação da oferta formativa para o ano 2013/2014).

9.1.3. Implementation time
1. Until February 2013.
2. 1 year (to include information to the acndidates who apply for the year 2013/2014).

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

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

9.1.5. Indicador de implementação
1. Relatório com os resultados desta avaliação devidamente tratados;
2. Materiais para divulgação dos objetivos; aumentar a satisfação dos estudantes que procuram o ciclo de estudos
com a informação divulgada.

9.1.5. Implementation marker
1. A report with the results of this assessment properly treated;
2. Materials for dissemination of goals; increase in the satisfaction of students seeking the cycle of studies with the
information released.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.

9.2.1. Debilidades

1. Necessidade de considerar indicadores diferenciados na avaliação da qualidade, que não se restrinjam à
avaliação dos docentes e estudantes.
2. Fraca sensibilização dos estudantes e de muitos docentes relativamente à necessidade de participação ativa em
iniciativas na área da qualidade, como os processos de avaliação do funcionamento das Unidades Curriculares;
3. Alguma indefinição institucional das atribuições da Comissão de Avaliação Interna.

9.2.1. Weaknesses
1. Need to consider different indicators in assessing the quality, not restricted to the evaluation of lecturers and
students.
2. Weak awareness of many students and lecturers regarding the need for active participation in initiatives on
quality, such the process of evaluating the Curricular Units;
3. Some lack of definition of the institutional atributions of the Internal Evaluation Committee;

9.2.2. Proposta de melhoria
1. Recolha de experiências internacionais e nacionais na área da qualidade (EUROPLAT/UTL), tendo em vista a
adoção de medidas já ensaiadas e testadas, adaptáveis à formação em Psicologia;
2. Inclusão como membro externo da CAI de um especialista na Psicologia da Aprendizagem e Avaliação no Ensino
Superior - Prof. Steve Newstead, Professor Emérito de Psicologia, Universidade de Plymouth, UK.
3. Ações de sensibilização de docentes e estudantes para a participação ativa nas atividades de avaliação do ciclo
de estudos.
4. Criação de um regimento da CAI que assegure a regularidade do seu funcionamento e implique o
estabelecimento de metas e de prazos para a implementação das suas atividades.

9.2.2. Improvement proposal
1. Collecting national and international experiences in the area of quality (EUROPLAT / UTL), with a view to
adopting measures already tried and tested, adaptable to the training in Psychology;
2. Inclusion as an external member of the CAI of a specialist in the Psychology of Learning and Assessment in
Higher Education - Prof. Steve Newstead, Professor Emeritus of Psychology, University of Plymouth, UK.
3. Actions to raise awareness of lecturers and students for active participation in evaluation activities of the cycle of
studies.
4. To create the regiment for the CAI to ensure the regularity of its operation, which involves setting goals and
timelines for the implementation of its activities;

ACEF/1112/17957 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=947b...

314 de 393 27-04-2012 14:03



9.2.3. Tempo de implementação da medida
1. 1 ano
2. A iniciar-se no momento atual.
3. Semestralmente, antes e durante cada avaliação
4. 1 ano

9.2.3. Improvement proposal
1. 1 year
2. Starting at the present moment.
3. Every six months, before and during each evaluation
4. 1 year

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
1. Média
2. Alta
3. Média
4. Alta

9.2.4. Priority (High, Medium, Low)
1. Medium
2. high
3. Medium
4. High

9.2.5. Indicador de implementação
1. Relatório da análise e divulgação do relatório do EUROPLAT e de informação recolhida em outras instituições
nacionais sobre a garantia da qualidade e a implementação de boas práticas;
2. Integração do parecer do Prof.Steve Newstead no acompanhamento da implementação das mudanças
curriculares;
2. Taxa de resposta aos inquéritos: aumento da participação de estudantes e docentes nas atividades de avaliação
das unidades curriculares; colaboração ativa de docentes e estudantes em iniciativas na área da qualidade;
3. Aprovação do regimento do CAI e sua efetiva implementação- pertinência e número de propostas e de ações
realizadas.

9.2.5. Implementation marker
1. Report of the analysis and dissemination of the report of EUROPLAT and information collected in other national
institutions on the quality assurance and implementation of best practices;
2. Integration of the opinion of Prof.Steve Newstead in monitoring the implementation of the curriculum changes;
2. Survey response rate: increasing the participation of students and faculty in assessment activities of the
curriculum units; active collaboration of lecturers and students in the area of quality initiatives;
3. Approval of the regiment for the CAI and its effective implementation, relevance and number of proposals and
actions performed.

9.3 Recursos materiais e parcerias

9.3.1. Debilidades
1- Apesar dos enormes constrangimentos económicos e regulamentares inerentes ao atual funcionamento das
instituições públicas e da crise atual, a FP tem conseguido um apetrechamento adequado para responder às
necessidades do Mestrado Integrado em Psicologia, nomeadamente em termos de Laboratórios de Psicologia,
biblioteca, recursos audio-visuais, etc. . A principal debilidade tem a ver com a dificuldade de gestão dos espaços.

9.3.1. Weaknesses
1 - Despite the enormous economic and regulatory constraints inherent to the fcurrent unctioning of public
institutions and the current crisis, the FP has achieved an adequate equipping to meet the needs of the Master in
Psychology, particularly in terms of psychology laboratories, library, audio-resources visual, etc. . The main
weakness haver to do with the difficulty of space management.

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).
Na medida daquilo que depende dos esforços da FP, propomos:
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1. Continuação do esforço de reorganização dos espaços e melhor organização dos horários letivos, para alcançar
uma utilização dos espaços existentes mais eficaz..

9.3.2. Improvement proposal
The proposed improvements are largely dependent on external factors (finance, accounting standards and
procedures, construction of IOP).
In so far as it depends on the efforts of the FP, we propose:
1. Continued efforts to reorganize the space and better organization of academic schedules, to achieve a The
proposed improvements are largely dependent on external factors (finance, accounting standards and procedures,
construction of IOP).
In so far as it depends on the efforts of the FP, we propose:
1. Continued efforts to reorganize the space and better organization of academic schedules, to achieve a utilization
of existing space more effective utilization of existing space.

9.3.3. Tempo de implementação da medida
1. 2 anos (atendendo aque o primeiro ano será atípico por ser de transição)

9.3.3. Implementation time
1. 2 years (considering that the 1st year of transition will be atypical).

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

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

9.3.5. Indicador de implementação
1. Melhor adequação dos horários letivos; maior satisfação dos docentes e estudantes.

9.3.5. Implementation marker
1. Best adequacy of academic schedules; greater satisfaction of lecturers and students.

9.4. Pessoal docente e não docente

9.4.1. Debilidades
1. Grande dificuldade na renovação do pessoal docente e não-docente que sofreu uma redução significativa nos
últimos anos;
2. Docentes e funcionários sobrecarregados e com necessidade de responder a múltiplas tarefas;
3. Algumas áreas de docência foram mais prejudicadas pelas reformas recentes de alguns docentes e carecem de
ser reforçadas;
5. Dificuldade em atribuir o tempo necessário aos docentes para investimento em atividades de investigação,
nomeadamente em termos de concessão de sabáticas;
6. Exigência de esforço intenso e prolongado de adaptação a novos procedimentos e mudanças institucionais
pelos Serviços e funcionários não-docentes.

9.4.1. Weaknesses
1. Great difficulty in substituting teaching and non-teaching, which has been significantly reduced in recent years;
2. Faculty and staff overloaded and need to respond to multiple tasks;
3. Some teaching areas were most affected by recent retirement of some lecturers and need to be strengthened;
5. Difficulty in assigning to tecturers the time required for investment in research activities, particularly in terms of
granting sabbatical;
6. Requirement of intense and prolonged effort to adapt to new procedures and institutional changes for services
and non-teaching staff.

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. Acompanhar a revisão curricular com uma distribuição do serviço docente mais eficaz, para garantir a
continuação da possibilidade de sabáticas e de tempo para investigação.
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.
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9.4.2. Improvement proposal
1. To continue the policy of integration of visiting researchers and post-doct in some teaching activities;
2. Following the changes in the curriculum with a more effective distribution of teaching service, to ensure the
continued possibility of sabbaticals and time for research.
2. Continue to hire interns or social merit fellowst for special tasks or reinforcement of more deficient areas in the
organization of the Common Services and the FP staff.

9.4.3. Tempo de implementação da medida
1. Durante os próximos 2 anos;
2. Durante os próximos 2 anos.

9.4.3. Implementation time
1. During the next 2 years
2. During the enxt 2 years

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
1. Média:
2. Média

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

9.4.5. Indicador de implementação
1. Número de Investigadores com participação em algumas atividades docentes;
2. Distribuição de serviço docente (Horas de aula por docente); atribuição de 2 sabáticas por ano;
3. Qualidade do funcionamento dos Serviços e Assessoria da FP (satisfação, indicadores quantitativos quando
aplicável; diversidade de objetivos realizados).

9.4.5. Implementation marker
1. Number of researchers participating in some teaching activities;
2. Distribution of teaching ervice (hours of classes per lecturer), assigning two sabbaticals per year;
3. Quality of operation of the FP Services (satisfaction, quantitative indicators where applicable; diversity of goals
achieved).

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

9.5.1. Debilidades
1. A sistematização dos dados sobre os alunos e sobre as necessidades de grupos específicos como estudantes
trabalhadores ou alunos deslocados, carece de melhorias, sobretudo no sentido de esta informação estar
disponível mais atempadamente para definição de medidas interventivas.
2. Estudantes muito diversificados e alguns grupos com dificuldades acrescidas na integração e no sucesso
escolar, nomeadamente estudantes-trabalhadores e maiores de 23 anos.
3. Pouca adesão a uma oferta mais alargada de unidades curriculares noutras Faculdades e Institutos da UL;

9.5.1. Weaknesses
1. The systematization of data on students and on the needs of specific groups such as working students or
displaced students needs improvements, especially in the sense that more information be available in time for the
definition of interventional measures.
2. Very diverse students and some groups with greater difficulties in the integration and academic success,
including working students and "over 23 years".
3. Poor adherence to a wider offer of courses in other faculties and institutes of UL;

9.5.2. Proposta de melhoria
1. Aprofundamento e sistematização do diagnóstico da realidade existente em termos dos estudantes: percursos
dos estudantes, dificuldades, necessidades de grupos específicos, obstáculos ao sucesso escolar;
2. Continuar a investir na melhoria do apoio aos grupos de estudantes com maiores dificuldades, nomeadamente
os maiores de 23 anos.
3. Reforço dos objetivos relacionados com a aquisição de competências transversais nas u.c. do 1º ciclo.
4. Melhorar a informação e incentivar a participação dos estudantes em u.c. de outras unidades orgânicas da UL.
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9.5.2. Improvement proposal
1. Pursuing and systematization of the diagnosis of the existing reality in terms of students: students' course,
difficulties, needs of specific groups, barriers to academic success;
2. Continue to invest in improving support to groups of students with difficulties, particularly those over 23 years.
3. Strengthening of the tobjectives related to the acquisition of soft skills in 1st cycle C.U..
4. Improving information and encourage participation of students in C.U. from other schools of UL.

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

9.5.3. Implementation time
1. 2 years
2. From next academic year; 2 years
3. From next academic year; 3 years
4. From next academic year; 3 years

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

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

9.5.5. Indicador de implementação
1. Diagnóstico da realidade existente em termos dos estudantes: percursos dos estudantes, dificuldades,
necessidades de grupos específicos, obstáculos ao sucesso escolar - indicadores numéricos e respostas a
inquéritos
2. Melhoria do sucesso escolar dos grupos alvo
3. Melhoria do sucesso escolar
4. Maior número de estudantes a frequentar u.c. optativas de outras unidades orgânicas.

9.5.5. Implementation marker
1. Diagnosis of existing reality in terms of students: students' course, difficulties, needs of specific groups, barriers
to academic success - numeric indicators and survey responses
2. Improving the educational success of the target groups
3. Improving the educational success
4. Increased number of students attending optional c.u. from other UL schools.

9.6. Processos

9.6.1. Debilidades
1. O elevado número de unidades curriculares optativas na primeira fase do mestrado tem levado à construção de
perfis de formação menos sólidos por parte dos estudantes.
2. O peso diminuto em termos de unidades curriculares obrigatórias na primeira fase do mestrado na área dos
métodos de investigação tem levado à construção de perfis de formação menos sólidos por parte dos estudantes a
este nível.
3. O peso diminuto em termos de unidades curriculares obrigatórias na primeira fase do mestrado relativas às
áreas aplicadas estabelecidas como ramos na segunda fase do mestrado tem levado a maiores dificuldades de
articulação das duas fases e a escolhas vocacionais dos estudantes por vezes menos fundamentadas.
4. A existência de unidades curriculares no 5º ano do mestrado ao mesmo tempo do estágio e da dissertação tem
conduzido a uma carga académica excessiva para os estudantes neste período e a maiores dificuldades em
concluir o ciclo de estudos no tempo previsto.

9.6.1. Weaknesses
1. The high number of optional courses in the first phase of the program has led to the construction of profiles less
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solid training for the students.
2. The smallweight in terms of compulsory courses in the first phase of the master related to research methods has
led to the construction of training profiles less solid by students at this level.
3. The small weight in terms of compulsory courses in the first phase of the master related to applied areas which
are established sectons in the second phase of the program has led to greater difficulties in articulation of the two
phases and the vocational choices of students sometimes less well grounded.
4. The existence of curricular units in the 5th year of the master in parallel with the internship and the dissertaion
has led to an excessive academic load for students during this period and more difficult to complete the cycle in the
allotted time.

9.6.2. Proposta de melhoria
Estas debilidades foram avaliadas durante os últimos anos e foram objeto de uma resposta integrada de revisão
curricular que procurou responder a estas dificuldades tendo em conta também os constrangimentos apontados
de um menor número de efetivos de pessoal docente, nomeadamente através de: diminuição do número de
unidades curriculares optativas na primeira fase; criação de uma unidade curricular obrigatória adicional sobre
métodos de investigação; criação de unidades curriculares obrigatórias sobre as várias áreas aplicadas da 2ª fase;
revisão da estrutura da 2ª fase com eliminação de unidades curriculares no 5º ano. Estas propostas são detalhadas
na Secção 6 deste relatório.

9.6.2. Improvement proposal
These weaknesses were assessed during the last year and were the object of an integrated curriculum review that
sought to address these problems, taking into account also the constraints pointed, of a lower number of effective
lecturers, including: reducing the number of electives curriculum units in the first phase, the creation of an
additional compulsory course on research methods, the creation of mandatory courses on the various applied
areas of the 2nd stage, reviewing the structure of phase 2 with the elimination of c.u. in the 5th year. These
proposals are detailed in Section 6 of the report.

9.6.3. Tempo de implementação da medida
1. A partir do próximo ano letivo, mas prevendo-se um período de transição e adaptação. Os resultados serão
avaliados ao fim de 3 anos para o 1º ciclo e ao fim de 5 anos para o 2º ciclo.

9.6.3. Implementation time
1. Starting next academic year, but predicting a period of transition and adaptation. The results will be evaluated
after 3 years for the 1st cycle and after 5 years for the 2nd cycle.

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta

9.6.4. Priority (High, Medium, Low)
High

9.6.5. Indicador de implementação
A implementação da nova estrutura curricular será avaliada:
- Sucesso dos alunos; alguma redução do tempo para completar o 2º ciclo do Mestrado;
- Satisfação dos docentes e avaliação positiva das aprendizagens dos alunos;
- Satisfação dos estudantes.

9.6.5. Implementation marker
The implementation of the new curriculum structure will be assessed:
- Success of students, some reduction of time to complete the second cycle of Masters;
- Satisfaction of lecturers and positive assessment of student learning;
- Satisfaction of students.

9.7. Resultados

9.7.1. Debilidades
1. Os estudantes tendem a prolongar o último ano do MIP, contribuindo para algum insucesso relativo;
2. Necessidade de aumentar a produtividade científica do corpo docente em termos de publicações em revistas ISI
e de projetos financiados.

9.7.1. Weaknesses
1. Students tend to prolong the last year of the MIP, contributing to a relative lower success rate;
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2. Need to increase the scientific productivity of the faculty in terms of ISI publications and funded projects.

9.7.2. Proposta de melhoria
1. Aplicação da nova estrutura curricular.
2. Continuação das medidas de incentivo e apoio à produtividade científica dos docentes, em coordenação com o
CIPUL.

9.7.2. Improvement proposal
1. Implementing the new curriculum structure.
2. Continuation of measures to encourage and support the scientific productivity of lecturers and researchers, in
coordination with the CIPUL.

9.7.3. Tempo de implementação da medida
1. 3 anos
2. 3 anos

9.7.3. Implementation time
1. 3 years
2. 3 years

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

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

9.7.5. Indicador de implementação
1. Maior percentagem de alunos a completar o Mestrado em 5 anos e sobretudo o 2º ciclo em 2 anos;
2. Aumento da produtividade científica dos docentese do número de participações em projetos financiados.

9.7.5. Implementation marker
1. Higher percentage of students completing a Masters in five years and especially the second cycle in two years;
2. Increased scientific productivity of lecturers and the number of participations in financed.

10. Proposta de reestruturação curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas
As alterações pretendidas situam-se exclusivamente ao nível das unidades curriculares (uc) e são o resultado da
revisão da estrutura curricular introduzida no âmbito do processo de Bolonha, cuja avaliação estava prevista no
ano letivo de 2010-2011 (ver também análise swot - processos).
Na 1ª fase, a análise do cumprimento dos objetivos de aprendizagem propostos apontou para a necessidade do
reforço de competências em métodos de investigação através da introdução de uma uc mais avançada e da
introdução de novas uc introdutórias sobre as áreas de prática psicológica consideradas na 2ª fase.
Na 2ª fase, a análise do cumprimento dos objetivos de aprendizagem propostos apontou para a necessidade de
reservar o ano final exclusivamente para a realização do estágio e da dissertação, à semelhança do que se passa
em outros ciclos de estudos similares.
Em ambos os casos as alterações foram realizadas pela supressão de uc optativas que têm um peso excessivo na
atual estrutura curricular.

10.1.1. Synthesis of the intended changes
Intended changes are exclusively related to course units (cu) and are the result of the revision curricular structure
introduced within the scope of the Bologna Process, whose evaluation was scheduled to the 2010-2011 academic
year (see also swot analysis of processes).
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At the 1st stage, the analysis on the fulfillment of learning goals pointed out to the need to strengthen
competencies in research methods through the introduction of a more advanced cu and also to the introduction of
new introductory cu on the different areas of psychological practice considered in the 2nd stage.
At the 2nd stage, the analysis on the fulfillment of learning goals pointed out to the need to reserve the final year
exclusively to the academic stage and dissertation, in the same way to other similar study cycles.
In both cases changes were made by the suppression of optional cu that have an excessive weight in the current
curricular structure.

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida

Mapa Formação Básica - 1º Ciclo

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

10.1.2.1. Study Cycle:
Master in Psychology

10.1.2.2. Grau:
Mestre

10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Formação Básica - 1º Ciclo

10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Basic Training - 1st Cycle

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

Psicologia PSI 102 30

Métodos de Investigação e Estatística MET 24 0

Ciências Afins CA 12 0

UC (escolha livre) Outras 0 12

(4 Items)  138 42

Mapa Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicologia Clínica Dinâmica

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

10.1.2.1. Study Cycle:
Master in Psychology

10.1.2.2. Grau:
Mestre

10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicologia Clínica Dinâmica

10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Clinical and Health Psychology . Area of Psychodynamic Clinical Psychology
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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*

Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de
Psicologia Clínica Dinâmica

PSI 108 12

(1 Item)  108 12

Mapa Secção de Psicologia Clínica e da Saúde,Núcleo de Psicoterapia Cognitiva-Comportamental eIntegrativa

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

10.1.2.1. Study Cycle:
Master in Psychology

10.1.2.2. Grau:
Mestre

10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia Clínica e da Saúde,Núcleo de Psicoterapia Cognitiva-Comportamental eIntegrativa

10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Clinical and Health Psychology,Area of Cognitive-Behavioural and Integrative Psychoterapy

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*

Secção de Psicologia Clínica e da Saúde -Núcleo de Psicoterapia
Cognitiva-Comportamental e Integrativa

PSI 102 18

(1 Item)  102 18

Mapa Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicologia da Saúde e da Doença

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

10.1.2.1. Study Cycle:
Master in Psychology

10.1.2.2. Grau:
Mestre

10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicologia da Saúde e da Doença

10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Clinical and Health Psychology - Area of Health and Illness Psychology
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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*

Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de
Psicologia da Saúde e da Doença

PSI 96 24

(1 Item)  96 24

Mapa Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicologia Clínica Sistémica

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

10.1.2.1. Study Cycle:
Master in Psychology

10.1.2.2. Grau:
Mestre

10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicologia Clínica Sistémica

10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Clinical and Health Psychology - Area of Systemic Clinical Psychology

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area
Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de
Psicologia Clínica Sistémica

PSI 102 18

(1 Item)  102 18

Mapa Secção de Psicologia da Educação e da Orientação

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

10.1.2.1. Study Cycle:
Master in Psychology

10.1.2.2. Grau:
Mestre

10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia da Educação e da Orientação

10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Educational and Vocational Psychology
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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*

Secção de Psicologia da Educação e da
Orientação

PSI 114 6

(1 Item)  114 6

Mapa Secção de Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

10.1.2.1. Study Cycle:
Master in Psychology

10.1.2.2. Grau:
Mestre

10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações

10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of the Psychology of Human Resources, Work and Organizations

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*

Secção de Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho
e das Organizações

PSI 108 12

(1 Item)  108 12

Mapa Secção de Cognição Social Aplicada

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

10.1.2.1. Study Cycle:
Master in Psychology

10.1.2.2. Grau:
Mestre

10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Cognição Social Aplicada

10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Applied Social Cognition
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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*

Secção de Cognição Social Aplicada PSI 102 18

(1 Item)  102 18

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII – Novo plano de estudos - Formação Básica - 1º Ano, 1º e 2º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

10.2.1. Study Cycle:
Master in Psychology

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Formação Básica

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
General Training

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano, 1º e 2º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 1st and 2nd Semester

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)

Temas de Psicologia Geral/ Themes of
General Psychology

PSI Sem 168
80 - TP60; OT
20

6
Obrigatória /
Compulsory

Métodos de Investigação em Psicologia:
Noções Básicas/ Research Methods in
Psychology: Basics Notions

MET Sem 168
80 - T30; PL30;
OT20

6
Obrigatória /
Compulsory

Introdução às Probabilidades e Estatística
Aplicadas à Psicologia / Introduction to
Probability and Statistics Applied to
Psychology

MET Sem 168
79 - T30; PL30;
OT19

6
Obrigatória /
Compulsory

Biologia e Genética / Biology and Genetics CA Sem 168
79 - T30; PL30;
OT19

6
Obrigatória /
Compulsory

Neuropsicologia / Neuropsychology PSI Sem 168
80 - T30; PL30;
OT20

6
Obrigatória /
Compulsory

História das Ideias em Psicologia / History of
Ideas in Psychology

PSI Sem 168
80 - T30; TP30;
OT20

6
Obrigatória /
Compulsory

Perceção, Atenção e Memória / Perception,
Atention and Memory

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6
Obrigatória /
Compulsory

Psicologia da Aprendizagem / Psychology of
Learning

PSI Sem 168
80 - T30;PL30;
OT20

6
Obrigatória /
Compulsory
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Estatística Aplicada à Psicologia / Statistics
Applied to Psychology

MET Sem 168
79 - T30; PL30;
OT19

6
Obrigatória /
Compulsory

Grandes Teorias das Ciências Sociais /
Theories in Social Science

CA Sem 168
79 - T30; PL30;
OT19

6
Obrigatória /
Compulsory

(10 Items)       

Mapa XII – Novo plano de estudos - Formação Básica - 2º Ano, 1º e 2º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

10.2.1. Study Cycle:
Master in Psychology

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Formação Básica

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Basic Training

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano, 1º e 2º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year, 1st and 2nd Semester

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)

Introdução à Psicologia do
Desenvolvimento / Introduction to
Developmental Psychology

PSI Sem 168 80 - T30; TP30; OT 20 6
Obrigatória /
Compulsory

Psicologia Social / Social Psychology PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6
Obrigatória /
Compulsory

Pensamento e Linguagem / Thought and
Language

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6
Obrigatória /
Compulsory

Psicologia do Desenvolvimento da Criança
e do Adolescente / Child and Adolescent
Developmental Psychology

PSI Sem 168 80 - T30; TP30; OT 20 6
Obrigatória /
Compulsory

Motivação e Emoção: Bases Etológicas,
Psicológicas e Sociais / Motivation and
Emotion: Ethological, Psychological and
Social Foundations

PSI Sem 168 80 - T30; TP30; OT 20 6
Obrigatória /
Compulsory

Psicologia da Personalidade / Personality
Psychology

PSI Sem 168 80 - T30; PL30; OT 20 6
Obrigatória /
Compulsory

Optativa / Optional PSI/Outra Sem 168 ----------------------- 6 Optativa / Optional

Optativa / Optional PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6 Optativa / Optional

Optativa / Optional PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6 Optativa / Optional

Optativa / Optional PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6 Optativa / Optional

(10 Items)       
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Mapa XII – Novo plano de estudos - Formação Básica - 3º Ano, 1º e 2º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

10.2.1. Study Cycle:
Master in Psychology

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Formação Básica

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Basic Training

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano, 1º e 2º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year, 1st and 2nd Semester

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)

Psicopatologia / Psychopathology PSI Sem 168
79 - T30; PL30;
OT19

6
Obrigatória /
Compulsory

Psicometria / Psychometry PSI Sem 168
80 - T30; PL15;
TP15:; OT20

6
Obrigatória /
Compulsory

Psicologia Clinica / Clinical Psychology PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6
Obrigatória /
Compulsory

Psicologia da Educação / Educational
Psychology

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6
Obrigatória /
Compulsory

Psicologia Diferencial / Differential
Psychology

PSI Sem 168
80 - T30; PL15;
TP15; OT20

6
Obrigatória /
Compulsory

Métodos de Investigação em Psicologia:
Temas Avançados / Research Methods in
Psychology: Advanced Themes

MET Sem 168
80 - T30; PL30;
OT20

6
Obrigatória /
Compulsory

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

PSI Sem 168 79 - TP60; OT19 6
Obrigatória /
Compulsory

Optativa / Optional PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6 Optativa / Optional

Optativa / Optional PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6 Optativa / Optional

Optativa / Optional PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6 Optativa / Optional

(10 Items)       

Mapa XII – Novo plano de estudos - Formação Básica - Unidades Curriculares Optativas - 1º Ciclo - 2º e 3º Ano, 1º e 2º
Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

10.2.1. Study Cycle:
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Master in Psychology

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Formação Básica - Unidades Curriculares Optativas - 1º Ciclo

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Basic Training - Optional Curricular Units - 1st Cycle

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º e 3º Ano, 1º e 2º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd and 3rd Curricular Year, 1st and 2nd Semester

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)

Optativa a
definir/Optional define

PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6 Optativa/Optional

Optativa a
definir/Optional define

PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6 Optativa/Optional

Optativa a
definir/Optional define

PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6 Optativa/Optional

Optativa a
definir/Optional define

PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6 Optativa/Optional

Optativa a
definir/Optional define

PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6 Optativa/Optional

Optativa a
definir/Optional define

PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6 Optativa/Optional

Optativa a
definir/Optional define

PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6 Optativa/Optional

(7 Items)       

Mapa XII – Novo plano de estudos - Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - 4º Ano, 1º e 2º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

10.2.1. Study Cycle:
Master in Psychology

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia Clínica e da Saúde

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Clinical and Health Psychology

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano, 1º e 2º Semestre
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10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th Year, st and 2nd Semester

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)

Avaliação Psicológica da Criança e do
Adolescente / Child and Adolescent
Psychological Assessment

PSI Sem 168
80 - TP30; PL30;
OT20

6

Núcleo de Psicologia
Clínica Dinâmica / Area of
Psychodynamic Clinical
Psychology

Psicopatologia Dinâmica da Criança e
do Adolescente / Child and Adolescent
Psychodynamic Psychology

PSI Sem 168
80 - TP30; PL30;
OT20

6

Núcleo de Psicologia
Clínica Dinâmica / Area of
Psychodynamic Clinical
Psychology

Psicoterapias Dinâmicas /
Psychodynamic Psychotherapies

PSI Sem 168
80 - TP30; PL30;
OT20

6

Núcleo de Psicologia
Clínica Dinâmica / Area of
Psychodynamic Clinical
Psychology

Consulta Psicológica da Criança e do
Adolescente / Child and Adolescent
Psychological Consultation

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6

Núcleo de Psicologia
Clínica Dinâmica / Area of
Psychodynamic Clinical
Psychology

Avaliação Psicológica do Adulto / Adult
Psychological Assessment

PSI Sem 168
80 - TP30; PL30;
OT20

6

Núcleo de Psicologia
Clínica Dinâmica / Area of
Psychodynamic Clinical
Psychology

Psicopatologia Dinâmica do Adulto /
Psychodynamic Psychology of the
Adult

PSI Sem 168
80 - TP30; PL30;
OT20

6

Núcleo de Psicologia
Clínica Dinâmica / Area of
Psychodynamic Clinical
Psychology

Estudo do Processo Psicoterapêutico /
Study of the Psychotherapeutic
Process

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6

Núcleo de Psicologia
Clínica Dinâmica / Area of
Psychodynamic Clinical
Psychology

Organização de Serviços de Psicologia
em Instituições de Saúde /
Organization of Psychology Services in
Health Institutions

PSI Sem 168
79 - T30; PL30;
OT19

6

Núcleo de Psicologia
Clínica Dinâmica / Area of
Psychodynamic Clinical
Psychology

Optativa / Optional PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6

Núcleo de Psicologia
Clínica Dinâmica / Area of
Psychodynamic Clinical
Psychology

Optativa / Optional PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6

Núcleo de Psicologia
Clínica Dinâmica / Area of
Psychodynamic Clinical
Psychology

Avaliação Psicológica da Criança e do
Adolescente / Child and Adolescent
Psychological Assessment

PSI Sem 168
80 - TP30; PL30;
OT20

6
Núcleo de Psicoterapia
Cognitiva-Comportamental
e Integrativa

Perspetivas Integrativas e Ecléticas em
Psicoterapia / Integrative and Eclectic
Perspectives in Psychotherapy

PSI Sem 168
79 - T30; PL30;
OT19

6
Núcleo de Psicoterapia
Cognitiva-Comportamental
e Integrativa

Comunicação em Consulta Psicológica
/ Communication in Psychological
Consultation

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6
Núcleo de Psicoterapia
Cognitiva-Comportamental
e Integrativa

Modelos e Métodos de Avaliação e
Intervenção com Crianças e
Adolescentes / Models and Methods of
Intervention with Children and
Adolescents

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6
Núcleo de Psicoterapia
Cognitiva-Comportamental
e Integrativa
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Avaliação Psicológica do Adulto / Adult
Psychological Assessment

PSI Sem 168
80 - TP30; PL30;
OT20

6
Núcleo de Psicoterapia
Cognitiva-Comportamental
e Integrativa

Estudo de Casos Clínicos / Clinical
Case Studies

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6
Núcleo de Psicoterapia
Cognitiva-Comportamental
e Integrativa

Estudo de Casos em Psicoterapia com
Adultos / Case Studies in
Psychotherapy with Adults

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6
Núcleo de Psicoterapia
Cognitiva-Comportamental
e Integrativa

Optativa /Optional PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6
Núcleo de Psicoterapia
Cognitiva-Comportamental
e Integrativa

Optatival / Optional PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6
Núcleo de Psicoterapia
Cognitiva-Comportamental
e Integrativa

Optativa / Optional PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6
Núcleo de Psicoterapia
Cognitiva-Comportamental
e Integrativa

Avaliação Psicológica da Criança e do
Adolescente / Child and Adolescent
Psychological Assessment

PSI Sem 168
80 - TP30; PL30;
OT20

6

Núcleo de Psicologia da
Saúde e da Doença / Area
of Health and Illness
Psychology

Metodologias Clínicas
Comportamentais e Cognitivas /
Behavioural and Cognitive Clinical
Methodologies

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6

Núcleo de Psicologia da
Saúde e da Doença / Area
of Health and Illness
Psychology

Psicologia da Doença / Illness
Psychology

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6

Núcleo de Psicologia da
Saúde e da Doença / Area
of Health and Illness
Psychology

Avaliação Psicológica do Adulto / Adult
Psychological Assessment

PSI Sem 168
80 - TP30; PL30;
OT20

6

Núcleo de Psicologia da
Saúde e da Doença / Area
of Health and Illness
Psychology

Psicologia da Saúde / Health
Psychology

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6

Núcleo de Psicologia da
Saúde e da Doença / Area
of Health and Illness
Psychology

Psicologia Clinica Pediátrica / Clinical
Pediatric Psychology

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6

Núcleo de Psicologia da
Saúde e da Doença / Area
of Health and Illness
Psychology

Optativa / Optional PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6

Núcleo de Psicologia da
Saúde e da Doença / Area
of Health and Illness
Psychology

Optativa / Optional PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6

Núcleo de Psicologia da
Saúde e da Doença / Area
of Health and Illness
Psychology

Optativa / Optional PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6

Núcleo de Psicologia da
Saúde e da Doença / Area
of Health and Illness
Psychology

Optativa / Optional PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6

Núcleo de Psicologia da
Saúde e da Doença / Area
of Health and Illness
Psychology

Avaliação Psicológica da Criança e do
Adolescente / Child and Adolescent
Psychological Assessment

PSI Sem 168
80 - TP30; PL30;
OT20

6

Núcleo de Psicologia
Clínica Sistémica / Area of
Systemic Clinical
Psychology

Psicologia Sistémica Familiar e
Comunitária / Family and Community
Systemic Psychology

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6

Núcleo de Psicologia
Clínica Sistémica / Area of
Systemic Clinical
Psychology
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Escolas e Modelos de Intervenção
Sistémica / Models of Systemic
Intervention

PSI Sem 168
79 - T30; PL30;
OT19

6

Núcleo de Psicologia
Clínica Sistémica / Area of
Systemic Clinical
Psychology

Mediação Familiar e Comunitária /
Family and Comunity Mediation

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6

Núcleo de Psicologia
Clínica Sistémica / Area of
Systemic Clinical
Psychology

Avaliação Psicológica do Adulto / Adult
Psychological Assessment

PSI Sem 168
80 - TP30; PL30;
OT20

6

Núcleo de Psicologia
Clínica Sistémica / Area of
Systemic Clinical
Psychology

Intervenção em Sistemas Familiares e
Comunitários / Intervention in Family
and Comunity Systems

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6

Núcleo de Psicologia
Clínica Sistémica / Area of
Systemic Clinical
Psychology

Psicologia da Família e Intervenção
Familiar / Family Psychology and
Family Intervention

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6

Núcleo de Psicologia
Clínica Sistémica / Area of
Systemic Clinical
Psychology

Optativa /Optional PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6

Núcleo de Psicologia
Clínica Sistémica / Area of
Systemic Clinical
Psychology

Optativa /Optional PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6

Núcleo de Psicologia
Clínica Sistémica / Area of
Systemic Clinical
Psychology

Optativa /Optional PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6

Núcleo de Psicologia
Clínica Sistémica / Area of
Systemic Clinical
Psychology

(40 Items)       

Mapa XII – Novo plano de estudos - Secção de Psicologia da Educação e da Orientação - 4º Ano, 1º e 2º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

10.2.1. Study Cycle:
Master in Psychology

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia da Educação e da Orientação

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Educational and Vocational Psychology

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano, 1º e 2º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th Year, 1st and 2nd Semester

ACEF/1112/17957 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=947b...

331 de 393 27-04-2012 14:03



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)

Avaliação Psicológica da Criança e do
Adolescente / Child and Adolescent
Psychological Assessment

PSI Sem 168
80 - T30; PL30;
OT20

6
Obrigatória /
Compulsory

Avaliação Psicológica em Contexto de
Carreira / Psychological Assessment in
Career Contexts

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6
Obrigatória /
Compulsory

Aprendizagem em Contexto Educacional /
Learning Educational Contexts

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6
Obrigatória /
Compulsory

Modelos e Intervenções em Psicologia
Vocacional / Models and Interventions in
Vocational Psychology

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6
Obrigatória /
Compulsory

Áreas de Aplicação da Psicologia
Educacional: Avaliação e Intervenção /
Applied Domains of Educational
Psychology: Evaluation and Intervention

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6
Obrigatória /
Compulsory

Aconselhamento em Contextos Educativos /
Counseling in Educational Contexts

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6
Obrigatória /
Compulsory

Intervenções Psico-educacionais / Psycho-
Educational Interventions

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6
Obrigatória /
Compulsory

Adaptação e Dificuldades na Aprendizagem
/ Adaptation and Learning Disabilities

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6
Obrigatória /
Compulsory

Adaptação e prevenção do Risco / Risk
Adaptation and Prevention

PSI Sem 168 80 - TP60; OT20 6
Obrigatória /
Compulsory

Optativa / Optional PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6 Optativa / Optional

(10 Items)       

Mapa XII – Novo plano de estudos - Secção de Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações -
4º Ano, 1º e 2º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

10.2.1. Study Cycle:
Master in Psychology

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of the Psychology of Human Resources, Work and Organizations

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano, 1º e 2º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th Year, 1st and 2nd Semester
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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)

Planeamento Integrado de Recursos
Humanos / Integrated Planning of
Human Resources

PSI Sem 168 79 - TP60; OT19 6
Obrigatória /
Compulsory

Teoria Organizacional / Organizational
Theory

PSI Sem 168 79 - TP60; OT19 6
Obrigatória /
Compulsory

Stress e Bem-estar no Trabalho e nas
Organizações / Stress and Well-being in
the Workplace and in Organizations

PSI Sem 168 79 - TP60; OT19 6
Obrigatória /
Compulsory

Psicologia do Trabalho / Work
Psychology

PSI Sem 168 79 - TP60; OT19 6
Obrigatória /
Compulsory

Desenvolvimento Estratégico de
Recursos Humanos / Strategic
Development of Human Resources

PSI Sem 168 79 - TP60; OT19 6
Obrigatória /
Compulsory

Comportamento Organizacional /
Organizational Behaviour

PSI Sem 168 79 - TP60; OT19 6
Obrigatória /
Compulsory

Mudança e Desenvolvimento
Organizacional / Change and
Organizational Development

PSI Sem 168 79 - TP60; OT19 6
Obrigatória /
Compulsory

Relações de Trabalho e Emprego / Work
and Employment Relations

PSI Sem 168 79 - TP60; OT19 6
Obrigatória /
Compulsory

Optativa / Optional PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6 Optativa / Optional

Optativa / Optional PSI/Outra Sem 168 -------------------- 6 Optativa / Optional

(10 Items)       

Mapa XII – Novo plano de estudos - Secção de Cognição Social Aplicada - 4º Ano, 1º e 2º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

10.2.1. Study Cycle:
Master in Psychology

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Cognição Social Aplicada

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Applied Social Cognition

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano, 1º e 2º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th Year, 1st and 2nd Semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
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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)

Avaliação Psicológica da Criança e do
Adolescente / Child and Adolescent
Psychological Assessment

PSI Sem 168 80 - TP30; PL30; OT20 6
Obrigatória /
Compulsory

Avaliação Psicológica do Adulto / Adult
Psychological Assessment

PSI Sem 168 80 - TP30; PL30; OT20 6
Obrigatória /
Compulsory

* das nove UC abaixo, os alunos terão
que escolher no mínimo cinco. Poderão
vir a ser propostas novas UC para
inclusão neste grupo.

Psi Sem 168 79 - T30; PL30 6
Obrigatória /
Compulsory*

Temas de Cognição Social Aplicada /
Themes of Applyed Social Cognition

PSI Sem 168 79 - T30; PL30 6
Obrigatória /
Compulsory*

Atitudes e Persuasão / Atitudes and
Persuasion

PSI Sem 168 79 - T30; PL30 6
Obrigatória /
Compulsory*

Cognição Social / Social Cognition PSI Sem 168 79 - T30; PL30 6
Obrigatória /
Compulsory*

Psicologia do Consumidor / Consumer
Psychology

PSI Sem 168 79 - T30; PL30 6
Obrigatória /
Compulsory*

Psicologia e Direito / Psychology and
Law

PSI Sem 168 79 - T30; PL30 6
Obrigatória /
Compulsory*

Julgamento e Decisão na Incerteza /
Judgment and Decision under
Uncertainty

PSI Sem 168 79 - T30; PL30 6
Obrigatória /
Compulsory*

Temas de Memória / Themes of Memory PSI Sem 168 79 - T30; PL30 6
Obrigatória /
Compulsory*

Percepção de Risco / Risk Perception PSI Sem 168 79 - T30; PL30 6
Obrigatória /
Compulsory*

Psicologia do Ambiente / Environmental
Psychology

PSI Sem 168 79 - T30; PL30 6
Obrigatória /
Compulsory*

Optativa /Optional PSI/Outra Sem 168 ----------------------- 6 Optativa / Optional

Optativa /Optional PSI/Outra Sem 168 ---------------------- 6 Optativa / Optional

Optativa /Optional PSI/Outra Sem 168 ------------------- 6 Optativa / Optional

(15 Items)       

Mapa XII – Novo plano de estudos - Todas as Secções e Núcleos - Unidades Curriculares Optativas - 2º ciclo - 4º Ano,
1º e 2º Semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

10.2.1. Study Cycle:
Master in Psychology

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Todas as Secções e Núcleos - Unidades Curriculares Optativas - 2º ciclo

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
All Sections and Areas - Optional Curricular Unites - 2nd Cycle

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano, 1º e 2º Semestre

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th Year, 1st and 2nd Semester

ACEF/1112/17957 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=947b...

334 de 393 27-04-2012 14:03



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)

Todas as UC obrigatórias de uma
Secção/Núcleo serão optativas para outras
Secções/Núcleos, excetuando-se casos
devidamente justificados.

PSI Sem 168 -------------------- 6 Optativa

All C.U. compulsory for one Section/ Area
will be optional for the other Sections/Areas ,
except in cases duly justified.

PSI Sem 168 -------------------- 6 Optional

(2 Items)       

Mapa XII – Novo plano de estudos - Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - 5º Ano, Anual

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

10.2.1. Study Cycle:
Master in Psychology

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia Clínica e da Saúde

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Clinical and Health Psychology

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano, Anual

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Year, Anual

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)

Seminário (Estágio) /
Seminar (Practium)

EST Anual 840 485 - TC420; OT65 30
Obrigatória /
Compulsory

Seminário (Dissertação) /
Seminar (Dissertation)

INV Anual 840 485 - TC420; OT65 30
Obrigatória /
Compulsory

(2 Items)       

Mapa XII – Novo plano de estudos - Secção de Psicologia da Educação e da Orientação - 5º Ano, Anual

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

10.2.1. Study Cycle:
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Master in Psychology

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia da Educação e da Orientação

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Educational and Vocational Psychology

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano, Anual

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Year, Anual

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)

Seminário (Estágio) /
Seminar (Practium)

EST Anual 840 485 - TC420; OT65 30
Obrigatória /
Compulsory

Seminário (Dissertação) /
Seminar (Dissertation)

INV Anual 840 485 - TC420; OT65 30
Obrigatória /
Compulsory

(2 Items)       

Mapa XII – Novo plano de estudos - Secção de Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações -
5º Ano, Anual

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

10.2.1. Study Cycle:
Master in Psychology

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of the Psychology of Human Resources, Work and Organizations

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano, Anual

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
5º Ano, Anual
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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)

Seminário (Estágio) /
Seminar (Practium)

EST Anual 840 485 - TC420; OT65 30
Obrigatória /
Compulsory

Seminário (Dissertação) /
Seminar (Dissertation)

INV Anual 840 485 - TC420; OT65 30
Obrigatória /
Compulsory

(2 Items)       

Mapa XII – Novo plano de estudos - Secção de Cognição Social Aplicada - 5º Ano, Anual

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado Integrado em Psicologia

10.2.1. Study Cycle:
Master in Psychology

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Secção de Cognição Social Aplicada

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Section of Applied Social Cognition

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano, Anual

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Year, Anual

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)

Seminário (Estágio) /
Seminar (Practium)

EST Anual 840 485 - TC420; OT65 30
Obrigatória /
Compulsory

Seminário (Dissertação
/Seminar (Dissertation)

INV Anual 840 485 - TC420; OT65 30
Obrigatória /
Compulsory

(2 Items)       

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.):
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<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
<sem resposta>

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV - Perceção, Atenção e Memória, 1º Ano

10.4.1.1. Unidade curricular:
Perceção, Atenção e Memória, 1º Ano

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Frederico Henzler Ferreira Marques - 3 h/semana

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Arlette Verhaeghe - 3 horas por semana

Ana Luísa Nunes Raposo - 1,5 h/semana

Joana Costa Carmo - 1,5 h/semana

Jorge Manuel Castelo Branco de Albuquerque Almeida - 1,5 h/semana

Mafalda Cavalheiro Gomes Moreira Mendes - 1,5 h/semana

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Arlette Verhaeghe - 3 h/week

Ana Luísa Nunes Raposo - 1,5 h/ week

Joana Costa Carmo - 1,5 h/ week

Jorge Manuel Castelo Branco de Albuquerque Almeida - 1,5 h/week

Mafalda Cavalheiro Gomes Moreira Mendes - 1,5 hours per week

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1 - Conhecimento crítico das perspectivas teóricas e dados empíricos sobre conceitos centrais da Psicologia
Cognitiva da Perceção, Atenção e Memória.
2 - Conhecimento crítico das metodologias de investigação e principais paradigmas experimentais no estudo da
Perceção, Atenção e Memória.
3 - Capacidade para reflectir e discutir temas específicos da investigação em Perceção, Atenção e Memória,
incluindo as suas aplicações práticas.
4 - Capacidade de análise e raciocínio psicológico fundamentado em termos científicos sobre comportamentos e
processos mentais relativos aos temas de Perceção, Atenção e Memória.
5 - Competência de leitura e análise de textos científicos sobre Perceção, Atenção e Memória.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1 - Critical knowledge of theoretical perspectives and empirical data of central concepts on Perception, Attention
and Memory.
2 - Critical knowledge of the research methods used in the study of Perception, Attention and Memory.
3 - Ability to reflect and discuss specific research issues in Perception, Attention and Memory including their
pratical applications .
4 - Ability to analyse and reason in a psychologically and scientifically manner about behavior and mental
processes associated to Perception, Attention and Memory.
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5 - Competence to read and analyse scientific texts on Perception, Attention and Memory.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Enquadramento: a Psicologia Cognitiva como paradigma e como área de estudos; Linhas de trabalho actuais em
Psicologia Cognitiva.
2. Processos Básicos na Percepção Visual e Organização perceptiva.
3. Reconhecimento de objectos e reconhecimento de faces.
4. Percepção, Acção e Movimento.
5. Atenção e Desempenho: Atenção Selectiva e Atenção Distribuída.
6. Memória, Aprendizagem e Esquecimento.
7. Sistemas de Memória e Processos Mnésicos
8. Emoção e processos perceptivos, atencionais e mnésicos.

10.4.1.5. Syllabus:
1. Bakcground: Cognitive Psychology as a paradigm and as a domain; Present research lines in Cognitive
Psychology.
2. Basic processes in Visual Perception and Perceptual organization.
3. Object recognition and Face recognition.
4. Perception, Action and Movement
5. Atenttion and Performance: Selective and Distributed Attention.
6. Memory. Learning and Forgetting
7. Memory Systems and Memory processes.
8. Emotion and perceptual, atenttional and memory processes.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A selecção de conteúdos programáticos reflecte directamente os objectivos de conhecimento estabelecidos em
termos de conceitos centrais sobre Perceção, Atenção e Memória. Em cada ponto programático é dada especial
atenção às principais perspectivas teóricas, dados empíricos e perspectivas metodológicas (incluindo os
principais paradigmas experimentais).
Como um todo o programa fornece também aos estudantes a experiência necessária para o desenvolvimento de
competências relacionadas com a compreensão e análise crítica de temáticas dentro do campo da Psicologia
Cognitiva.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The selection of program contents reflects directly the knowledge objectives in terms central concepts regarding
Perception, Attention and Memory. In each content, special attention is given to the main theoretical perspectives,
empirical data and methodological perspectives (including main experimental paradigms).
As a whole, the program also provides students with the necessary background for the development of
competences related to understanding and critical analysis of problems within the field of cognitive psychology.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica e discussão dos conteúdos do programa nas aulas teóricas; Exposição e ilustração de temas do
programa, com apresentação e discussão de artigos científicos pelos alunos nas aulas práticas.
A avaliação inclui um teste final individual de conhecimentos, a apresentação em aula e em grupo de artigos sobre
temáticas do programa e a participação em experiências (elemento opcional).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecture and discussion about program contents in the theoretical classes; Presentation and examples of program
contents with presentation and discussion of scientific papers by students in pratical classes.
Student evaluation includes a final exam (individual), a class presentation of scientific papers on program contents
(group work) and the participation in experiments (optional).

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

A escolha das metodologias de ensino e de avaliação reflectem a procura de uma articulação com os objectivos de
aprendizagem definidos dentro das limitações do número de alunos da unidade curricular que obrigam em especial
a uma abordagem por grandes grupos.
Em ambos os casos, tendo em conta esta condicionante procurou-se que as abordagens seguidas nas aulas
teóricas e práticas pudessem ser complementares na prossecução dos objectivos.
Os elementos de avaliação obrigatória (exame final individual e apresentação de artigo em grupo) permitem
também complementar esta articulação com os objectivos, servindo ao mesmo tempo de critério para avaliar a sua
prossecução.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The choice of teaching and evaluation methods reflect the search for an articulation with knowledge objectives
within the constraints of a unit with a large number of students which imposes a large groups approach to
teaching.
Considering this limitation we tried that theoretical and pratical classes had a complementary approach to attain
the proposed objectives.
Mandatory evaluation requirements (final individual exam and group presentation of papers in class) also allow to
complement this articulation with objectives and, at the same time, serve as criteria to evaluate fulfillment of
objectives.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Eysenk, M.W., & Keane, M. T. (2010). Cognitive Psychology: A student’s handbook (6ª ed.). Hove, East Sussex:
Psychology Press.
(A 5ª edição tem tradução em português e é apresentada como alternativa)
Outra bibliografia específica, nomeadamente os artigos de apresentação nas aulas, é dada no decorrer das aulas.

Mapa XIV - Pensamento e Linguagem, 2º Ano

10.4.1.1. Unidade curricular:
Pensamento e Linguagem, 2º Ano

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Frederico Henzler Ferreira Marques - 3 h/ semana; 3 h/week

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Arlette Verhaeghe - 3 h/ semana

Ana Luísa Nunes Raposo - 1,5 h/ semana

Joana Costa Carmo - 1,5 h/ semana

Jorge Manuel Castelo Branco de Albuquerque Almeida - 1,5 h/ semana

Mafalda Cavalheiro Gomes Moreira Mendes - 1,5 h/ semana

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Arlette Verhaeghe - 3 hours per week

Ana Luísa Nunes Raposo - 1,5 h/week

Joana Costa Carmo - 1,5 h/ week

Jorge Manuel Castelo Branco de Albuquerque Almeida - 1,5 h/ week

Mafalda Cavalheiro Gomes Moreira Mendes - 1,5 h/ week

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1 - Conhecimento crítico das perspectivas teóricas e dados empíricos sobre conceitos centrais da Psicologia
Cognitiva sobre Pensamento e Linguagem.
2 - Conhecimento crítico das metodologias de investigação e principais paradigmas experimentais no estudo do
Pensamento e Linguagem.
3 - Capacidade para reflectir e discutir temas específicos da investigação sobre Pensamento e Linguagem,
incluindo as suas aplicações práticas.
4 - Capacidade de análise e raciocínio psicológico fundamentado em termos científicos sobre comportamentos e
processos mentais relativos aos temas de Pensamento e Linguagem.
5 - Competência de leitura e análise de textos científicos sobre Pensamento e Linguagem.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1 - Critical knowledge of theoretical perspectives and empirical data of central concepts on Thinking and Language.
2 - Critical knowledge of the research methods used in the study of Thinking and Language.
3 - Ability to reflect and discuss specific research issues in Thinking and Language including their pratical
applications .
4 - Ability to analyse and reason in a psychologically and scientifically manner about behavior and mental
processes associated to Thinking and Language.
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5 - Competence to read and analyse scientific texts on Thinking and Language.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Características da Linguagem
2. Processos de leitura e reconhecimento da fala
3. Compreensão da linguagem falada e escrita.
4. Produção da linguagem falada e escrita.
5. Resolução de problemas e competência especializada.
6. Julgamento e tomada de decisão.
7. Raciocínio indutivo e dedutivo
8. Consciência, Pensamento e Linguagem.

10.4.1.5. Syllabus:
1. Characteristics of Language.
2. Reading and speech perception.
3. Language comprehension (spoken and written).
4. Language production (spoken and written).
5. Problem solving and expertise.
6. Judgment and decision making.
7. Inductive and deductive reasoning.
8. Conciousness, Thought and Language.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A selecção de conteúdos programáticos reflecte directamente os objectivos de conhecimento estabelecidos em
termos de conceitos centrais das temáticas sobre o estudo do Pensamento e Linguagem. Em cada ponto
programático é dada especial atenção às principais perspectivas teóricas, dados empíricos e perspectivas
metodológicas (incluindo os principais paradigmas experimentais).
Como um todo o programa fornece também aos estudantes a experiência necessária para o desenvolvimento de
competências relacionadas com a compreensão e análise crítica de temáticas dentro do campo da Psicologia
Cognitiva.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The selection of program contents reflects directly the knowledge objectives in terms central concepts regarding
Thought and Language. In each content, special attention is given to the main theoretical perspectives, empirical
data and methodological perspectives (including main experimental paradigms).
As a whole, the program also provides students with the necessary background for the development of
competences related to understanding and critical analysis of problems within the field of cognitive psychology.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica e discussão dos conteúdos do programa nas aulas teóricas; Exposição e ilustração de temas do
programa, com apresentação e discussão de artigos científicos pelos alunos nas aulas práticas.
A avaliação inclui um teste final individual de conhecimentos, a apresentação em aula e em grupo de artigos sobre
temáticas do programa e a participação em experiências (elemento opcional).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecture and discussion about program contents in the theoretical classes; Presentation and examples of program
contents with presentation and discussion of scientific papers by students in pratical classes.
Student evaluation includes a final exam (individual), a class presentation of scientific papers on program contents
(group work) and the participation in experiments (optional).

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

A escolha das metodologias de ensino e de avaliação reflectem a procura de uma articulação com os objectivos de
aprendizagem definidos dentro das limitações do número de alunos da unidade curricular que obrigam em especial
a uma abordagem por grandes grupos.
Em ambos os casos, tendo em conta esta condicionante procurou-se que as abordagens seguidas nas aulas
teóricas e práticas pudessem ser complementares na prossecução dos objectivos.
Os elementos de avaliação obrigatória (exame final individual e apresentação de artigo em grupo) permitem
também complementar esta articulação com os objectivos, servindo ao mesmo tempo de critério para avaliar a sua
prossecução.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The choice of teaching and evaluation methods reflect the search for an articulation with knowledge objectives
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within the constraints of a unit with a large number of students which imposes a large groups approach to
teaching.
Considering this limitation we tried that theoretical and pratical classes had a complementary approach to attain
the proposed objectives.
Mandatory evaluation requirements (final individual exam and group presentation of papers in class) also allow to
complement this articulation with objectives and, at the same time, serve as criteria to evaluate fulfillment of
objectives.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Eysenk, M.W., & Keane, M. T. (2010). Cognitive Psychology: A student’s handbook (6ª ed.). Hove, East Sussex:
Psychology Press.
(A 5ª edição tem tradução em português e é apresentada como alternativa)
Outra bibliografia específica, nomeadamente os artigos de apresentação nas aulas, é dada no decorrer das aulas.

Mapa XIV - Psicologia Clínica, 3º Ano

10.4.1.1. Unidade curricular:
Psicologia Clínica, 3º Ano

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António José dos Santos Branco Vasco - 0,94 h/semana

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Isabel Sá - 0,46 h/ semana
Helena Afonso - 0,46 h/ semana
Luísa Bizarro - 0,46 h/ semana
Fernando Fradique - 0,92 h/ semana
Salomé Santos - 0,92 h/semana
Maria Teresa Ribeiro - 0,46 h/ semana
Isabel Narciso - 0,46 h/ semana
Margarida Custódio dos Santos - 0,92 h /semana

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Isabel Sá - 0,46 h/week
Helena Afonso - 0,46 h/week
Luísa Bizarro - 0,46 h/week
Fernando Fradique - 0,92 h/week
Salomé Santos - 0,92 h/week
Maria Teresa Ribeiro - 0,46 hours/week
Isabel Narciso - 0,46 h hours/week
Margarida Custódio dos Santos - 0,92 hours/week

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Familiarizar os discentes com a área da Psicologia Clínica e da Saúde nos seus diversos aspectos,
nomeadamente: Contextualização Histórica-Filosófica; Questões Profissionais; Investigação; Âmbitos de
Intervenção e Modelos de Intervenção.
- Promover competências de conhecimento substantivo, reflexão critica e capacidades de escolha mais informada.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To familiarize students with the area of Clinical and Health Psychology in its various aspects, namely:
Philosophical-Historical Context, Professional Issues, Research, Areas of Intervention and Models of Intervention.
- To promote substantive knowledge, skills and critical reflection for a more informed choice of the future study
options.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Apresentação e Introdução
2. Contextualização Histórico-Filosófica
3. Questões Profissionais em Psicologia Clínica e da Saúde
4. Investigação em Psicologia Clínica e da Saúde
5. Âmbitos de Intervenção
6. Modelo Dinâmico I
7. Modelo Dinâmico II
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8. Modelo Cognitivo-Comportamental I
9. Modelo Cognitivo-Comportamental II
10. Modelo Sistémico I
11. Modelo Sistémico II
12. Psicologia da Saúde I
13. Psicologia da Saúde II

10.4.1.5. Syllabus:
1. Presentation and Introduction
2. Historical and Philosophical Context
3. Professional Issues in Clinical and Health Psychology
4. Research in Clinical and Health Psychology
5. Areas of Intervention
6. Psychodynamic Model I
7. Psychodynamic Model II
8. Cognitive-Behavioral Model I
9. Cognitive-Behavioral Model II
10. Systemic Model I
11. Systemic Model II
12. Health Psychology I
13. Health Psychology II

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
- Os conteúdos programáticos, ao incidirem nas temáticas mencionadas, revelam-se coerentes com os objectivos
na medida em que facultam aos discentes não só conhecimentos substantivos, mas também reflexões criticas
centrais para um conhecimento pragmático e heurístico, facilitador de escolhas académicas, clínicas e
profissionais mais fundamentadas.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus, focusing on the themes mentioned, proves to be consistent with the objectives in so far as to provide
students not only with substantive knowledge, but also with critical reflections that are central to a pragmatic and
heuristic knowledge, facilitating more substantiated academic and clinical professionals choices.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Aulas teórico-práticas; exposição; participação dos alunos.
- A avaliação consistirá em dois elementos:
1. Elaboração de um trabalho individual, cuja temática será escolhida pelo aluno, de entre as diferentes pontos
constantes do programa. A escolha da temática deverá ser justificada pelo aluno e o trabalho deverá ser de síntese,
descritivo e de reflexão crítica,
2. Exame escrito com a duração de: 1h 30m + 30m tolerância. o exame é contituído por 4 questões (1 por núcleo):
questões que impliquem relacionar conteúdos desenvolvidos por cada núcleo com conteúdos relativos às quatro
aulas gerais (fundamentos histórico-filosóficos; iquestões profissioais; nvestigação; contextos de intervenção)
5 valores cada questão

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, expository classes, participation of students.
- The evaluation will consist of two elements:
1. Development of an individual paper, whose theme will be chosen by the student between the different points in
the program. The choice of subject must be justified by the student and the work should be a synthetic, descriptive
and critical reflection.
2. Written examination lasting: 1h 30m + 30m tolerance. The examination is contituted by for 4 parts (one per area)
with questions involving the articulation of contents developed by the different approaches with the core contents
of the four general themes (historical and philosophical foundations; professional questions; research; intervention
contexts) -5 values each question.

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

- As metodologias mencionadas afiguram-se como adequadas, na medida em que são tendentes a não só
veicularem conteúdos substantivos, mediante exposição, mas também a fomentarem o raciocínio crítico e escolhas
mais fundamentadas, mediante a participação activa dos alunos.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
- As metodologias mencionadas afiguram-se como adequadas, na medida em que são tendentes a não só
veicularem conteúdos substantivos, mediante exposição, mas também a fomentarem o raciocínio crítico e escolhas
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mais fundamentadas, mediante a participação activa dos alunos.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
- Corey, G. (2012). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy (9ª ed.). Belmont: Brooks /Cole.
- Hargie, O. (2011). Skilled interpersonal communication: Research, theory and practice (5ª ed.). London:
Routledge.
- French, D; Vedhara K, Kaptein, AD; Weinman (2010). Health Psychology. Blackwell
-Levy, R. A. & Ablon, J. S. (2005). Handbook of evidence-based psychodynamic psychotherapy. New York: Humana
Press.
- Mikesell, R., Lusterman, D. & McDaniel, S. (2005). Integrating Family Therapy: Handbook of Family Psychology
and Systems Theory. American Psychological Association.
- Millon, T. (2004). Masters of the Mind: Exploring the Story of Mental Illness from Ancient Times to the New
Millennium. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Naidoo, J. & Wils, J., (2009). Foundations of Health Promotion. Basilliére Tindall, Elsevier
- Vasco, A.B. (1996). A história da psicoterapia à luz do papel do psicoterapeuta. Psicologia, Vol. XI, 398-405.

Mapa XIV - Psicologia da Educação, 3º Ano

10.4.1.1. Unidade curricular:
Psicologia da Educação, 3º Ano

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Margarida Vieira da Veiga Simão, 5h/semana; 5h/week

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria Dulce Gonçalves. 9h/semana
Isabel Janeiro 1 h/ semana
Alexandra M. Pinto 1h/semana.

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Dulce Gonçalves. 9h/week
Isabel Janeiro 1 h/ week
Alexandra M. Pinto 1h/week

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos sejam capazes de:
Enunciar as funções de um Psicólogo da Educação em diferentes serviços e contextos educacionais.
Enunciar áreas e metodologias de investigação em Psicologia da Educação.
Refletir criticamente sobre ideais prévias e de senso comum sobre o exercício profissional em Psicologia da
Educação
Reconhecer a necessidade de uma abordagem científica aos fenómenos educativos e formativos.
Selecionar métodos de trabalho adequados e de recolha de informação em Psicologia da Educação.
Analisar e interpretar diferentes casos e situações educativas à luz dos contributos desta unidade curricular

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students should be able to:
Enunciate the functions of an Educational Psychologist in different educational contexts.
Enunciate areas and research methodologies in Educational Psychology.
Reflect critically on previous and common sense ideas about professional practice in educational psychology.
Recognize the need for a scientific approach to education and training events.
Select appropriate methods to study and data collection in Educational Psychology.
Analyze and interpret different cases and situations in the light of the educational contributions of this course.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I - Psicologia da Educação: especificidade e âmbito
A especificidade da Psicologia da Educação (e.g., evolução histórica; domínio)
Papéis e funções do Psicólogo em contextos educacionais (e.g., aconselhamento, orientação, consultoria,
coordenação, formação)
Psicologia da Educação: alvos da intervenção (e.g., problemas, crises, projetos e procedimentos inovadores)
Intervenção Psicológica em contextos educativos (e, g., individual, grupal e comunitária)
Módulo II – Domínios de intervenção em diferentes contextos, ao longo da vida
Aprendizagem e o processo educativo.
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Desenvolvimento vocacional e a construção de projetos
Educação para a saúde e para o bem-estar
Módulo III - Práticas profissionais: exemplos e estudos de caso
O conteúdo central deste módulo é o contacto com práticas profissionais dos psicólogos da Educação. É desejável
que sejam estudadas práticas muito variadas, quer se desenvolvam no âmbito do sistema educativo quer fora dele.

10.4.1.5. Syllabus:
Module I - Educational Psychology: specificity and scope
The specificity of Educational Psychology (eg, historical evolution; domain of study)
Roles and functions of the Psychologist in educational contexts (eg, counseling, guidance, advice, coordination,
training)
Educational Psychology: targets of intervention (eg, problems, crises, innovative projects and procedures)
Psychological intervention in educational contexts (e, g., Individual, group and community interventions)
Module II - Fields of intervention in different contexts, throughout life
Learning and the educational process.
Vocational development and construction projects
Education for health and welfare
Module III - Professional practices: examples and case studies
The content of this module is focused in the contact with professional practice of Educational. It is desirable to
study practices vary widely, whether they operate in the education system or elsewhere.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
São três as finalidades da UC: a primeira refere-se ao processo de apropriação, por parte dos alunos, de um
património teórico e de investigação já produzido no âmbito da Psicologia da Educação; a segunda corresponde à
análise, reflexão e aplicação dos modelos e conteúdos em estudo com base nas suas experiencias pessoais e no
contacto com práticas profissionais de psicólogos da Educação em exercício. A terceira prende-se com aspetos
afetivos e relacionais, para o desenvolvimento de competências interpessoais. Os alunos trabalham
colaborativamente no sentido da construção de conhecimento num clima de partilha e cooperação.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
There are three purposes for this unit: the first refers to the process of appropriation, by the students, of a body of
theory and research produced in the field of Educational Psychology; the second purpose corresponds to the
analysis, reflection and application of models and contents under study, based on personal experiences and
contact with professional practice; the third purpose is related to affective and relational aspects, to the
development of personal and interpersonal skills. Students will work collaboratively in order to construct a climate
of knowledge sharing and cooperation.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia assenta nos princípios de articulação entre teoria e prática e de "aprender fazendo", pelo que
recorre a espaços de exposição e de debate e reflexão, quer com base nos contributos teóricos, quer com base na
experiência pessoal, bem como a trabalhos que requerem a recolha de dados em situações reais e fazem apelo à
mobilização teórica na sua análise. As aulas práticas serão dedicadas ao acompanhamento dos trabalhos
apoiando os alunos no planeamento estratégico, na monitorização e avaliação dos exercícios e do trabalho de
grupo, propondo a leitura de textos científicos e de escrita de diversos documentos, apoiando a construção dos
instrumentos e supervisionando a utilização de fontes variadas de informação e os eventuais contactos com
instituições e psicólogos. A avaliação segue os princípios essenciais da avaliação contínua e inclui: exercícios nas
aulas práticas; relatório e apresentação de um trabalho de grupo e prova presencial final.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology is based on the articulation between theory and practice and "learning by doing", with
lectures, debate and reflection, both based on theoretical contributions and personal experience, as well as through
exercises that require the collection of data in real situations and require the mobilization of theoretical knowledge
in its analysis. Practical lessons will be devoted to monitoring exercises, supporting students in strategic planning,
monitoring and evaluating group work, proposing the reading of scientific texts and the writing of various
documents, supporting the construction of instruments and overseeing the use of different sources of information
and possible contacts with institutions and psychologists. The assessment follows the basic principles of
continuous assessment and includes: exercises in practical classes, report and presentation of group work and a
final exam

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

Perspetiva-se uma linha de trabalho que proporcione aos estudantes experiências que constituam oportunidades
de desenvolver as competências necessárias à compreensão do papel e das funções do psicólogo da educação em
diferentes contextos. Adicionalmente, pretende-se que conheçam domínios e projectos de investigação no domínio
da Psicologia da Educação e que desenvolvam uma atitude científica face às situações educativas. O conteúdo
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central desta UC é a análise de práticas profissionais dos psicólogos da Educação. É desejável que sejam
estudadas práticas muito variadas, quer se desenvolvam no âmbito do sistema educativo quer fora dele (p. ex. em
autarquias locais, em empresas de formação, em organizações governamentais e não governamentais). Os
contextos a observar podem situar-se em diversas áreas de intervenção (e.g., contribuir para a construção de
projectos de aprendizagem ao longo do ciclo de vida; estabelecer uma melhor relação entre as instituições
educativas e formativas e a comunidade; ajudar a lidar com a diversidade; melhorar a autonomia, as relações
interpessoais, o bem-estar e a saúde ao longo do ciclo de vida; melhorar as práticas educativas parentais;
desenvolver e apoiar os percursos de vida adaptativos; apoiar os processos de decisão vocacional dos jovens em
diferentes níveis do sistema educativo; potenciar e promover o desenvolvimento vocacional em contextos
educacionais e comunitários). Para além da exposição teórica de conteúdos e de debates sobre os mesmos,
promove-se nas aulas práticas o estudo de práticas profissionais recorrendo à análise de fontes de
informação/documentação e a visita de estudo a contextos educativos reais. Nestes contextos sugere-se a recolha
de dados de estrutura e de funcionamento, com recurso a técnicas de observação, entrevista e questionários,
caracterização e participação em actividades concretas. A opção pelo trabalho a pares e em grupo possibilita a
co-construção e a ajuda mútua. Os debates e os fóruns de discussão /reflexão com o recurso à plataforma moodle
constituem um espaço de interação a privilegiar. A oportunidade proporcionada pelas atividades práticas referidas
contribui para o desenvolvimento de competências investigativas de análise e interpretação de dados e para
fomentar uma atitude científica/problematizadora. Espera-se também que a colaboração e o trabalho em equipa
desenvolvam o sentido crítico em relação a si próprio, a abertura a perspetivas alternativas, o poder de
argumentação, o comprometimento com o trabalho coletivo e o sentido de apoio e entreajuda.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course provides students with experiences that represent opportunities to develop the skills necessary for
understanding the role and functions of the Educational Psychologist in different contexts. It is intended that
students know areas of study and research projects in the field of Educational Psychology to develop a scientific
attitude in the face of educational situations. The core content of UC is the analysis of professional practices of
Psychologists working in the field of Education. It is desirable to study professional practices vary widely, whether
they operate in the education system or elsewhere (eg. local authorities, training companies in governmental and
nongovernmental organizations). The contexts to observe may lie in several areas (eg, contributing to learning
projects throughout the life cycle, establishing a better relationship between the educational and training
institutions and the community, helping to deal with diversity; improve the autonomy, interpersonal relationships,
the well-being and health throughout the life cycle, improving parenting practices, developing and supporting
adaptive ways of life, to support vocational decision processes of young people in different levels of the system
education, enhancing and promoting the development of vocational education and community contexts). In
addition to the theoretical exposition of contents and discussions, in practical classes is promoted the study of
professional practices and applied analysis of sources of information and several visits to real educational
contexts. In these contexts it is suggested that students collect data structure and functioning, using observation
techniques, interviews and questionnaires, with characterization and involvement in concrete activities. The choice
of working in pairs and in groups allows co-construction and mutual aid. Moodle platform is an interaction space to
favor. The opportunity provided by these practical activities contributes to the development of investigative skills of
analysis and interpretation and to foster a scientific attitude. It is also hoped that collaboration and teamwork helps
to develop a critical sense, openness to alternative perspectives, the power of argumentation, the commitment to
collective work and a sense of support and assistance.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Bornstein, M., Davidson, L., Keyes, C., & Moore, K. (Eds.) (2003). Well-Being: Positive development across the life
course. Mahwah. NJ: Lawrence Erlbaum Associates
Glanz, K., Rimer, B., & Lewis, F. (2002) (Eds.). Health behavior and health education: Theory, research, and practice.
San Francisco: Jossey-Bass.
Miranda, G., & Bahia, S. (Eds.) (2005), Psicologia da Educação: Temas de Desenvolvimento, Aprendizagem e
Ensino. Lisboa: Relógio d’Água Ed.
Santrock, J. W. (2008). Educational Psychology. NY: McGraw Hill.
Senge, P., Cambron-McCabe, N., Lucas, T., Smith, B., Dutton, J. & Kleiner, A. (2000). Schools That Learn: A
Fieldbook for Teachers, Administrators, Parents and Everyone Who Cares About Education. Nicholas Brealey
Publishing
Taveira, M.C. & Silva, J. T. (Coord.) (2008). Psicologia vocacional. Perspectivas para a intervenção. Coimbra:
Impressa da Universidade de Coimbra
Woolfolk, A., Hughes, M., & Walkup, V. (2008). Psychology in Education. England: Pearson Education Limited

Mapa XIV - Métodos de Investigação em Psicologia: Temas Avançados, 3º Ano

10.4.1.1. Unidade curricular:
Métodos de Investigação em Psicologia: Temas Avançados, 3º Ano

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Leonel Garcia Marques - 2 h/ semana; 2h/week

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Docente a contratar - 4 h/semana

Mário Boto Ferreira - 1,5h/ semana.

João Moreira - 0,5 h/semana.

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Teacher to be hired - 4 h/ week.

Mário Boto Ferreira - 1,5 h/week.

João Moreira - 1 h/week.

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Desenvolver capacidade autónoma de investigação através do reforço de competências básicas e da aquisição
de competências mais aprofundadas de planeamento, execução e análise crítica da investigação .
2. Desenvolver competências práticas em técnicas de recolha e análise de dados quantitativos e qualitativos.
3. Desenvolver competências práticas sobre aspectos deontológicos no planeamento de uma investigação.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To develop the ability to do research in a autonomous manner through the reinforcement of basic competencies
and the acquisition of more advanced competencies in planning executizing and critically analyzing research.
2. To develop pratical competencies in techniques for collecting and analyzing quantitative and qualitative data.
3. To develop pratical competencies about ethical issues in research planning.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Planeamento avançado de investigação.
2. Técnicas de entrevista, inquéritos, questionários e observação em contexto aplicado.
3. Recolha e análise de dados quantitativos e qualitativos.
4. Planeamento de investigação e aspectos de deontologia.

10.4.1.5. Syllabus:
1. Advanced research planning.
2. Interview, surveys, questionnaires and observation in applied context..
3. Collection and analysis of quantitative and qualitative data.
4. Research planning and ethical issues.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A seleção dos conteúdos programáticos reflecte os objectivos da unidade curricular que situam a um nível de
aprofundamento de conhecimentos anteriores e desenvolvimento de competências mais práticas que permitam
uma autonomia de investigação mais extensa, tal como requerido na 2ª fase do ciclo de estudos.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The selection of program contents reflects the objectives of the course unit that presuposes advancing previous
knowledge and the development of more practical competencies that allow more autonomy in research, as required
in the second stage of the study cycle.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica, resolução de problemas na sala de aula, planeamento e execução de um projeto de
investigação. A avaliação inclui um exame final (50%), relatório de investigação (40%) e participação nas aulas
(10%).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical presentation, problem solving activities in class, planning and of a research project. Evaluation includes
a final exam (50%), research report (40%) and class participation (10%).

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

As metodologias de caráter mais expositivo e avaliação em exame contribuem em especial para os objetivos de
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aprofundamento de conhecimento. As metodologias de trabalho prático e resolução de problemas (e sua
avaliação) contribuem especialmente para os objetivos de desenvolvimento de competências.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
More expository teaching methods and exam evaluation especially contribute to the objectives of advanced
knowledge. Methodologies of research reporting and problem solving (including their evaluation) especially
contribute to the objectives of competencies development.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Coolican, H. (2009). Research methods and statistics in psychology (5h. rev. ed.). Hodder Education.

Outras referências mais específicas serão dadas nas aulas/Other specific references will be given in class.

Mapa XIV - Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações, 3º Ano

10.4.1.1. Unidade curricular:
Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações, 3º Ano

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Eduarda Carlos Castanheira Fagundes Duarte 2h/semana; 2h/week

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Filipa Vieira da Silva Castanheira 2h/semana;

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Filipa Vieira da Silva Castanheira 2h/week

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
São objectivos gerais de aprendizagem: Adquirir conhecimentos integrados (teóricos e aplicados) sobre Psicologia
dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações e Desenvolver uma versão geral da actuação do
psicólogo em Recursos Humanos, Trabalho e Organizações.
Nesta unidade curricular, os alunos deverão: Compreender os contributos específicos de cada núcleo e a sua
complementaridade para a intervenção nos diferentes contextos de emprego, empregabilidade e organizações;
Identificar os diversos domínios da Psicologia dos Recursos Humanos, da Psicologia do Trabalho e da Psicologia
das Organizações; Definir o que são organizações e quais os seus atributos; Analisar o impacto do trabalho na
vida dos trabalhadores; Distinguir o contributo das diferentes teorias para a concepção e gestão das organizações;
Identificar diferentes características da organização que condicionam o comportamento das pessoas no trabalho;
Demonstrar vantagens de diferentes formas de organizar o trabalho.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Main learning objectives are: Develop an integrated knowledge (theoretical and applied) on Psychology of Human
Resources, Work and Organizations and develop a global perspective of the course of action of the psychologist in
field of Human Resources, Work and Organizations.
In this course, students will: Understand the specific contributions of each domain and its complementarity to the
intervention in different contexts of employment, employability and organizations; identify the distinct areas of
Psychology of Human Resources, Psychology of Work and Organizational Psychology ; Define what organizations
are and its attributes, analyze the impact of work on individuals’ lives; distinguish the contribution of different
theories for the design and management of organizations; understand how different characteristics of the
organization influence people's behavior at work; demonstrate benefits of different ways of organizing work.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Domínios e metodologias em Psicologia dos Recursos Humanos, em Psicologia do Trabalho e em Psicologia das
Organizações; A Psicologia dos Recursos Humanos: das abordagens Tayloristas às perspectivas
Etnometodológicas; Os contextos da Psicologia dos Recursos Humanos: da vocação à construção; A Psicologia
do Trabalho: formas de organização do trabalho; O que são organizações; Como se estudam as organizações; O
impacto do trabalho nos indivíduos, nas organizações e nas famílias; A Teoria Clássica das Organizações; A
abordagem Humanista das Organizações.

10.4.1.5. Syllabus:
Domains and methodologies in Psychology of Human Resources, Psychology of Work and Organizational
Psychology. The Psychology of Human Resources: from Taylorist approaches to ethnomethodological
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perspectives; The domains of the Psychology of Human Resources; The Psychology of Work: forms of work
organization; what are organizations; How to study organizations; the impact of work on individuals, organizations
and families, the Mechanistic approach and the Humanistic approach of Organizations.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da UC reflectem as 3 principais áreas de intervenção: A Psicologia do Trabalho, a
Psicologia das Organizações e a Psicologia dos Recursos Humanos. Para cada uma destas áreas são
estabelecidos objectivos e competências ao nível da Aquisição de Conhecimento Avançado
(objectivos/competências 1, 2, 3) bem como também de Competências Transversais (objectivos/competências 4, 5,
6).
Os conteúdos programáticos enunciados constituem uma amostra de conhecimentos avançados essenciais à
intervenção do psicólogo em contexto de trabalho e das organizações, bem como de metodologias de estudo e de
diagnóstico organizacional. Pretende-se que os alunos desenvolvam uma versão global da actuação do psicólogo
em Recursos Humanos, Trabalho e Organizações

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of this course reflect the three main areas: The Psychology of Work, Organizational Psychology,and
Psychology of Human Resources. For each of these areas we established objectives and competencies for
Advanced Knowledge Acquisition (objectives / competencies 1, 2, 3) and also for soft skills development
(objectives / skills 4, 5, 6).
The syllabus contains a sample of advanced knowledge essential to the intervention of the psychologist in the
context of work and organizations, as well as methods for study and organizational diagnosis. It is intended that
students develop a global perspective of the actions of the psychologist in Human Resources, Work and
Organizations

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Considera-se que a participação activa dos estudantes é essencial para a concretização dos objectivos
pedagógicos e de aprendizagem da UC. Assim, são utilizados pelos docentes diferentes metodologias, que
incluem actividades de aplicação que se desenvolve em pequenos grupos de estudantes, seguindo-se uma
apresentação, debate e discussão ao nível do grupo turma. Por outro lado, os conteúdos serão sempre
apresentados a partir de um debate entre o docente e os estudantes, o qual pressupõe a preparação prévia dos
estudantes, através da leitura da bibliografia específica antes da sessão. É com base nesta preparação que o
docente incentiva o debate com os estudantes, colocando questões que julga pertinentes em cada tema. A
avaliação inclui: 1. um trabalho de grupo apresentado em aula (40%) e 2. Relatório individual de análise/reflexão
/discussão mais aprofundado do tema anteriormente apresentado em grupo (60%).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
It is considered that the active participation of students is essential to the achievement of teaching and learning
objectives at this course. Thus, teachers employ different methodologies, including practical activities, developed
in small groups of students, followed by a presentation, debate and discussion at the group class. On the other
hand, the contents always raise a discussion between teacher and students, which requires the prior preparation of
students, by reading the research literature before the session. It is based on this preparation that the teacher
encourages discussion with students asking questions that are considered relevant to each theme. The evaluation
includes: 1. a group work presentation in class (40%) and 2. Individual Report of analysis / reflection / discussion of
the topic previously presented (60%).

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

A participação activa dos alunos, bem como a exigência de uma preparação prévia adequada que lhes permita
analisar de forma crítica e discutir os principais temas tem por base a noção de que, neste nível de ensino, é
fundamental desenvolver a autonomia dos alunos, a sua capacidade de aprendizagem, mas também
proporcionar-lhes momentos de desenvolvimento pessoal e social. As metodologias de ensino de carácter mais
expositivo e a realização dos trabalhos individuais e de grupo visam contribuir para o desenvolvimento de
objectivos/competências relacionadas com a aquisição de conhecimentos, mas também das competências
consideradas de natureza transversal (comunicar oralmente e por escrito; pensar de forma criativa e desenvolver
novas ideias e conceitos; pesquisa bibliográfica).

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The active participation of students as well as the need for adequate preparedness to enable them to critically
analyze and discuss the main themes is based on the notion that this is crucial to develop the students' autonomy,
their learning ability, but also provide them with moments of personal and social development. The teaching
methods of a more expository nature and the development of individual and group activities contribute to the
achievement of objectives / competencies related to the acquisition of knowledge but also skills considered more
transversal in nature (oral and written communication; creative thinking and development of new ideas and
concepts; literature review).
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10.4.1.9. Bibliografia principal:
Anderson, N., Ones, D. S., Sinangil, H. K., & Viswesvaran, C. (2005). Handbook of Industrial, Work and
Organizational Psychology. London: Sage.
Anderson, V. (2004). Research methods in Human Resource Management. London: Chartered Institute of Personnel
and Development.
Blustein, D. (2006). The Psychology of Working. Mahwah, NJ: Lawrence Erbaum Associates.
Chambel, M.J., & Curral, L. (2008). Psicologia Organizacional. Da Estrutura à Cultura. Lisboa: Livros Horizonte.
Duarte, M. E. (2009). The psychology of life construction. Journal of Vocational Behavior, 75 (3), 259-266.
Effron, M., Gandossy, R., & Goldsmith, M. (Eds.). (2003). Human resources in the 21st century. Hoboken, NJ: john
Wiley.
Ivancevich, J. (2007). Human resources Management. Singapore. McGraw – Hill.

Mapa XIV - Modelos e Métodos de Avaliação e Intervenção com Crianças e Adolescentes, 4º Ano, NPCCIntegrativa

10.4.1.1. Unidade curricular:
Modelos e Métodos de Avaliação e Intervenção com Crianças e Adolescentes, 4º Ano, NPCCIntegrativa

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luisa Bizarro - 4 h/semana;4 h/week

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Não aplicável

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Does not apply

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Adquirir conhecimentos e competências sobre os modelos e métodos de recolha de informação para se proceder
à avaliação psicológica
- Adquirir competências de conceptualização de processos terapêuticos, de organização e articulação da
informação, de tomada de decisão clínica ao longo do processo de avaliação e de intervenção
- Adquirir conhecimentos e competências sobre modelos e métodos de intervenção clínica comportamental-
cognitiva específicos a crianças e adolescentes, em diferentes etapas de desenvolvimento, com diferentes
problemáticas e oriundas de diferentes contextos socio-culturais
- Saber decidir e aplicar métodos de intervenção respeitando princípios éticos e deontológicos

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To acquire knowledge and skills about models and methods of getting information to proceed with psychological
assessment
- To acquire skills conceptualization of therapeutic processes, organize and articulate the information in order to be
able to make clinical decisions throughout the process of assessment and intervention
- To acquire knowledge and skills on cognitive-behavioral models and methods of clinical intervention, specific to
children and adolescents at diferent developmental stages, with diferent issues and from diferent socio-cultural
contexts.
- To know, decide and implement methods of intervention respecting ethical and deontological principles

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
- Intervenções clínicas com crianças e adolescentes. Questões, problemas, desafios. Aspectos
desenvolvimentistas
- Avaliação psicológica com crianças e adolescentes. A entrevista clínica
- Processos de tomada de decisão em avaliação e intervenção. Conceptualização de casos clinicos
- Modelos comportamentais: os paradigmas do condicionamento clássico e operante e respectivas técnicas de
intervenção
- Modelos comportamentais-cognitivos: o paradigma da aprendizagem social, as técnicas de auto-controlo
- Modelos cognitivo-comportamentais: auto-controlo verbal e auto-regulação; asserção social e auto-afirmação;
resolução de problemas
- Modelos cognitivos
- Modelos de intervenção psicológica com agentes educativos

10.4.1.5. Syllabus:
- Clinical interventions with children and adolescents. Questions, problems, challenges. Developmental

ACEF/1112/17957 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=947b...

350 de 393 27-04-2012 14:03



characteristics.
- Psychological assessment with children and adolescents. Clinical Interview
- Processes of clinical decision through assessment and intervention. Conceptualization of clinical cases
- Behavioral models: the paradigms of classical and operant conditioning and their interventions techniques
- Cognitive-behavioral models: the paradigm of social learning, techiques of self-control
- Cognitive-behavioral models: self control and verbal sef-regulation; social assertion and self affirmation; problem
solving
- Cognitive models
- Models of intervention in counselling parents

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
- Os vários modelos de avaliação e intervenção clínica (comportamentais, comportamentais-cognitivos, cognitivo-
comportamentais e cognitivos) e suas respectivas técnicas, permitem o desenvolvimento de competências de
planeamento e aplicação dessas mesmas estratégias a crianças e adolescentes
- A simulação da aplicação a situações clínicas, que é feita em todas as aulas permite a aquisição de competências
de avaliação, de organização e articulação da informação, de conceptualização de processo terapêutico, de
planeamento da intervenção e da avaliação da eficácia da intervenção. Também permite a reflexão sobre aspectos
éticos e deontológicos.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
- The various models of cognitive-behavioral assessment and intervention techniques are discussed which allow
the development of planning skills and implement these strategies to children and adolescents
- The simulation of clinical situations, that is made across all classes allows the aquisition of specif skills, namelly,
assessment, organization and articulation of information, planning of interventions and evaluation of their
effectiveness. It also allows for reflection on ethical and deontological issues.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas com componentes didáticos e experienciais:
- Exposição da parte teórica dos conteúdos programáticos pelo docente
- Reflexão e análise das metodologias comportamentais-cognitivas mediante o fornecimento prévio aos estudantes
de textos relativos a cada tema do programa
- Treino prático de análise e discussão sobre intervenções clínicas mediante o uso de casos práticos relativos à
aplicação dos métodos de avaliação e intervenção
- Simulação de situações clínicas de aplicação das técnicas mediante role-play
A avaliação consiste na realização de um exercício individual de formulação de um plano de avaliação e
intervenção a partir da análise de um caso clinico

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes with didatic and experiential components:
- Exhibition of the theoretical part of the themes by the teacher
- Discussion and analysis of cognitive-behavioral methodologies by providing studenst with prior texts for each
theme of the program
- Practical training analysis and discussion of clinical interventions through the use of clinical situations related to
assessment and intervention techiques
- Simulation of clinical situations using role-play
The assessment includes achievement an individual exercice by formulate a psychological assessment and the
implementation of intervention techniques based on the analysis of a clinical case

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

- Uma vez que os estudantes têm um acesso, prévio a cada aula, a um conjunto de textos referentes aos modelos e
métodos de avaliação e intervenção comportamental-cognitiva, têm condições conhecer as características e
especificidades de cada modelo e respectivas técnicas.
Nas aulas com componentes didáticos participam activamente na análise e sistematização dessa informação e nas
aulas práticas com componentes experiênciais o uso de situações práticas permite-lhes reflectir sobre os
processos de tomada de decisão relativos ao uso das técnicas, ao seu planeamento e à avaliação da sua eficácia.
As situações de role-play permitem aos estudantes a vivência experiencial simulada da aplicação das técnicas já
analisadas e trabalhadas anteriormente nos seus componentes específicos e praticarem a sua adaptação a
crianças e adolescentes

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
- Once students have for each class a prior acess to a set of texts referring to the models and methods of cognitive-
behavioral assessment and interventions, they are able to take knowledge about the characteristics and
pecularities of each model and their techniques.
In classes with didatic components students actively participate in the systematization of that information. In the
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practical lessons with experiencial components the use of clinical situations allows them to reflect on the
processes of planning and decision making regarding the use of specific techniques for interviening with children
and adolescents. Also it function as an exercice for the assessment of their effectiveness and reflection on ethical
and deontological features. The role play situations allow students to experience the application of techniques
already analyzed by the practice of specific components and their adaptation to different developmental
characteristics of children and adolescents. Uma vez que os estudantes têm um acesso, prévio a cada aula, a um
conjunto de textos referentes aos modelos e métodos de avaliação e intervenção comportamental-cognitiva, têm
condições conhecer as características e especificidades de cada modelo e respectivas técnicas.
Nas aulas com componentes didáticos participam activamente na análise e sistematização dessa informação e nas
aulas práticas com componentes experiênciais o uso de situações práticas permite-lhes reflectir sobre os
processos de tomada de decisão relativos ao uso das técnicas, ao seu planeamento e à avaliação da sua eficácia.
As situações de role-play permitem aos estudantes a vivência experiencial simulada da aplicação das técnicas já
analisadas e trabalhadas anteriormente nos seus componentes específicos e praticarem a sua adaptação a
crianças e adolescentes

10.4.1.9. Bibliografia principal:
- Carr, A. (2008). The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology (2nd. Ed.). New York: Routledge
- Ellis, A. & Bernard, M. (Eds.) (2006). Rational Emotive Behavioral Approaches to Childhood Disorders. New York;
Springer Publications
- Kendall, P. (2010). Child and Adolescent Therapy - Cognitive-behavioral Procedures (2nd. Ed.). New York: The
Guilford Press
- McConaughy, S. H. (2005). Clinical Interviews for Children and Adolescents: Assessment to Intervention. New
York: The Guilford Press
- Martin, G. & Pear, J. (2010). Behavior Modification - What it is and how to do it. (9th. Ed.) New Jersey: Prentice Hall
- Satter, J. M. (2002). Assessment of Children - Behavioral and Clinical Applications (4th. ed.). San Diego: Sattler

Mapa XIV - Estudo de Casos Clínicos, 4º Ano, Psi Clínica Saúde, Núcleo Psicoterapia Cog.-Comp. Integrativa

10.4.1.1. Unidade curricular:
Estudo de Casos Clínicos, 4º Ano, Psi Clínica Saúde, Núcleo Psicoterapia Cog.-Comp. Integrativa

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Helena dos Santos Afonso,3 h/semana;3 h/week

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Luísa Maria Gomes Bizarro,3 h/semana

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Luísa Maria Gomes Bizarro, 3 h/week

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Adquirir conhecimentos sobre modelos de conceptualização de problemas clínicos
- Organizar, analisar e integrar os componentes das queixas em diversos modelos de conceptualização para
elaborar hipóteses clínicas
- Desenvolver competências de tomada de decisão clínica no uso de procedimentos de avaliação e na formulação
de caso ao longo do processo clínico
- Promover a reflexão sobre aspectos deontológicos da recolha e tratamento das informações obtidas e sua relação
com o processo de intervenção
- Analisar componentes e características de perturbações clínicas em crianças e adolescentes
- Aplicar intervenções terapêuticas a problemáticas específicas com crianças e adolescentes e seus agentes
educativos
- Desenvolver competências de avaliação de eficácia dos procedimentos terapêuticos respeitando princípios éticos
e deontológicos

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Acquire knowledge on conceptualization models for clinical problems
- Organize, analyze, and integrate complaints' components into several models of conceptualization to develop
clinical hypotheses
- Develop decision making skills in using assessment procedures and case formulation along the clinical process
- Promote reflections on ethical issues of assessment and its relation to the intervention process
- Analyze components and characteristics of children and adolescents clinical disorders
- Apply therapeutic interventions for specific problems of children, adolescents and their educational agents
- Develop skills to evaluate the efficacy of therapeutic procedures according to ethical principles
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10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Natureza, objectivos e fases do processo clínico com adultos
1.1. Procedimentos de avaliação e tipos de problemas
1.2. Modelos conceptuais de avaliação e análise de casos
2 - Formulação de casos em perturbações específicas de adultos
3 - Estudo de casos clínicos em perturbações específicas das crianças e adolescentes
3.1. Perturbações do Humor
3.2. Perturbações da Ansiedade
3.3. Perturbações do Comportamento
3.4. Perturbação de hiperactividade e deficit de atenção
4 - Aspectos deontológicos da formulaçõa dos problemas e da avaliação de eficácia das intervenções

10.4.1.5. Syllabus:
1 - Nature, goals and stages of the clinical process with adults
1.1. Assessement procedures and types of problems
1.2. Conceptal models of assessment and case analysis
2 - Case formulation for specific disorders in adults
3 - Children and adolescents specific disorders case study
3.1. Mood disorders
3.2. Anxiety disorders
3.3. Behavior disorders
3.4. Hyperactivity and attention deficit disorder
4 - Ethical issues of case formulation and efficacy evaluation of therapeutic procedures

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular está dividida em duas partes. Na primeira parte aborda-se a natureza e objectivos de
procedimentos de avaliação e formulação de problemas clínicos com adultos. Os vários modelos de
conceptualização de problemas psicológicos fornecem quadros de referência que orientam os estudantes no
desenvolvimento de competências de tomada de decisão clínica através de:
- selecção de procedimentos de avaliação de acordo com vários tipos de problemas psicológicos
- organização e integração de componentes das queixas para elaboração de hipóteses clínicas
Na segunda parte aborda-se componentes e características de algumas das perturbações mais comuns em
crianças e adolescentes, os seus aspectos diferenciadores, factores etiológicos e metodologias de intervenção
específicas. As competências de articulação de modelos e métodos de intervenção já adquiridos anteriormente
permitem tomadas de decisão clínica inerente às especificidades das perturbações.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course is divided into two parts. The first part addresses the nature and goals of assessemnt procedures and
clinical case formulation with adults. Various conceptualization models on psychological problems provide
frameworks that guide students in developing clinical decision making skills by:
- selecting assessment procedures according to various kinds of psychological problems
- organizing and integrating the components of complaints to formulate clinical hypotheses
The second part addresses components and characteristics of the most usual clinical disorders in children and
adolescents, their differentiating aspects, etiological factors and specific methods of intervention.
The skills previously acquire about liking models and methods of intervention allow clinical decision making for
disorders specificities.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com componentes de:
- exposição da informação mais relevante sobre métodos de avaliação de base cognitivo-comportamental e dos
principais modelos conceptuais de formulação de casos clínicos
- realização de exercícios de análises de casos clínicos de adultos para tomada de decisão sobre o uso de
diferentes procedimentos de avaliação e para gerar hipóteses clínicas
- exposição da informação mais relevante sobre fatores característicos de perturbações clínicas na infância e
adolescência
- realização de exercícios de análise de casos práticos de crianças e adolescentes para planear intervenções
clínicas

Avaliação:
- exercício individual de análise de caso clínico com o objetivo de elaborar uma formulação de caso de adultos
- exercício individual de análise de caso clínico com o objetivo de planear intervenções com crianças/adolescentes

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures with components of:
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- expositive presentation of most relevant information on behavioral-cognitive assessment methods and the main
conceptual models of clinical case formulation
- skills training through the analysis of adults clinical cases for clinical decision making about the use of different
assessment procedures and to develop clinical hypotheses
- expositive presentation of most relevant information on characteristics of children and adolescents clinical
disorders
- skills training through the analysis of children and adolescents clinical cases for planning clinical interventions

Evaluation:
- one individual paper analyzing clinical cases which main goal is developing a case formulation for adults
disorders based on initial assessement data
- one individual paper analyzing clinical cases which main goal is to plan interventions with children/adolescents

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

Os conhecimentos adquiridos sobre a articulação entre métodos de avaliação e modelos conceptuais de
formulação de casos clínicos de adultos são aplicados pelos estudantes na organização dos dados de avaliação e
na elaboração de hipóteses clínicas.
Os casos clínicos apresentados nas aulas são analisados pelos estudantes em termos das manifestações e
história da queixa, origens, mecanismos e precipitantes dos problemas. Estas análises envolvendo tarefas de
delineamento de planos de avaliação e formulação inicial dos casos permitem tomar decisões clínicas mais
eficazes articulando os dados de avaliação com as intervenções posteriores em perturbações clínicas de adultos.
Os conhecimentos adquiridos sobre as características das perturbações mais comuns em crianças e adolescentes
são aplicados no processo de tomada de decisão clinica sobre as metodologias de intervenção mais adequadas de
acordo com os aspectos desenvolvimentistas e contextuais.Os casos clinicos apresentados nas aulas são
analisados pelos estudantes em termos da articulação e implementação de modelos e métodos de intervenção
adequados a diferentes problemáticas.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Acquired knowledge about liking assessment methods and conceptual models of adults' clinical case formulation
are applied by students in organizing assessment data and developing clinical hypotheses. Clinical cases
described in class are analyzed by students in terms of areas, onset, time course, predisposing, precipitants and
maintaining factors of psychological problems. These analysis involving design of assessment plans and initial
case formulation allow more effective clinical decisions, liking assessment data with the subsequent interventions
in adults' clinical disorders.
Acquired knowledge about characteristics of usual disorders in children and adolescents are applied in the
process of clinical decision making about the most appropriate methods of intervention according to
developmental and contextual issues. Cases described in class are analyzed by students by liking and
implementing models and methods of intervention to different clinical problems.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
- Antony, M.M. & Barlow, D. H. (2010). Handbook of assessment and treatment planning for
psychological disorders (2ª ed.). New York: Guilford Press
- Beidel, D. C., (2011). Child Anxiety Disorders. New York: Routledge
- Barkley, R. A. (2008). Attention-Defficit Hyperactivity Disorder. (3rd Ed.). New York: The
Guilford Press.
- Fristad, M. A. & Arnold, J. S. (2011). Psychotherapy for Children with Bipolar and Depressive
Disorders. New York: The Guilford Press
- Grant, A., Townend, M., Mills, J. & Cocky, A. (2008). Assessment and case formulation in CBT. London: Sage
Publications
- Hersen, M. & Rosqvist, J. (2008). Handbook of psychological assessment, case conceptualization and treatment.
Volume 1. Adults. New Jersey: John Wiley & Sons
- Hersen, M. & Thomas, J.C. (2007). Handbook of clinical interviewing with adults.
Thousand Oaks: Sage Publications
- Wolfe, D. A. & Mash, E. J. (2009). Behavioral and Emotional Disorders in Adolescents. New York: The Guilford
Press.

Mapa XIV - Psicologia Clínica Pediátrica, 4º Ano, Psi Clínica e da Saúde, Núcleo de Psi. da Saúde e da Doença

10.4.1.1. Unidade curricular:
Psicologia Clínica Pediátrica, 4º Ano, Psi Clínica e da Saúde, Núcleo de Psi. da Saúde e da Doença

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Margarida Custódio dos Santos - 3h/semana; 3h/week
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10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Luísa Barros - 0,5h/semana
Ana Isabel Pereira - 0,5h/semana

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Luísa Barros - 0,5h/week
Ana Isabel Pereira - 0,5h/week

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Conhecer, relacionar e discriminar os principais paradigmas de intervenção na área da psicologia clínica
pediátrica.
2. Conhecer as principais áreas de intervenção, objetivos e metodologias , dirigidos às diferentes fases da infância
e adolescência, na gestão dos problemas clínicos comuns e na adaptação à doença e reabilitação.
3. Aplicar a perspectiva desenvolvimentista à formulação de objetivos e à seleção de metodologias de intervenção
em psicologia clínica pediátrica.
4. Conhecer e delinear metodologias de identificação precoce e de intervenção em situações de perturbação clínica
mais comuns na infância e na adolescência.
5. Conhecer, selecionar e delinear metodologias de avaliação e intervenção em psicologia clínica pediátrica
dirigidas aos diferentes problemas de adaptação, vivência da doença e dos tratamentos e reabilitação, em
situações de doença.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To know, relate and discriminate the main paradigms of intervention in the field of pediatric clinical psychology
2. To know the main areas of intervention, objectives and methodologies, targeted at different stages of childhood
and adolescence, in the management of common clinical problems and adaptation to illness and rehabilitation.
3. To apply the developmental perspective to the formulation of objectives and the selection of intervention
methods in pediatric clinical psychology.
4. To identify and select methods of early identification and intervention in the most common clinical psychological
disorders in childhood and adolescence.
5. To know, select and apply methodologies for psychological assessment and intervention addressed to different
problems related of adaptation, treatment and rehabilitation in the case of illness.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Introdução à Psicologia Clínica Pediátrica
1.1 Objetivos e áreas de intervenção; Funções do psicólogo; Disciplinas que a fundamentam; Principais
paradigmas
1.2 Significações em psicologia clínica pediátrica: significações da criança e adolescente; significações dos
adultos
2. Consulta em Psicologia Clínica Pediátrica
2.1 Intervenções dirigidas a crianças e adolescentes: Estruturação, objetivos, fases e metodologia;
2.2 Intervenções dirigidas a pais: Estruturação, objetivos, fases e metodologia;
3. Metodologias Comportamentais Cognitivas e Construtivistas aplicadas a problemas de Clínica Pediátrica:
3.1 Problemas de alimentação
3.2 Problemas de sono
3.3 Problemas de eliminação
3.4 Problemas de comportamento e hiperatividade
3.5 Perturbações de ansiedade
3.6. Perturbações de humor
4. Doença Crónica em Pediatria
4.1 Vivência da doença crónica:aceitação do diagnóstico; adesão ao tratamento; reabilitação
4.2 Hospitalização
4.3 Dor e procedimentos invasivos

10.4.1.5. Syllabus:
1 Introduction to Pediatric Clinical Psychology
1.1 Objectives and areas of intervention; Role of the pediatric clinical psychologist; Theoretical foundations.
1.2 Subjective meanings in pediatric psychology: construction of meanings in children and adolescents;
construction of meanings in adults
2. Consultation in Pediatric Clinical Psychology
2.1 Interventions for children and adolescents: Structure, goals, phases and methodologies;
2.2 Interventions directed at parents: Structure, goals, phases and methodologies;
3. - Behavioral and Cognitive Constructivist Methodologies applied to the main problems in Pediatric Psychology
Clinics
3.1 Feeding problems;
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3.2 Seep problems;
3.3 Elimination problems;
3.4 Behavior problems and hyperactivity;
3.5 Anxiety Disorders .
3.6. Mood Disorders
IV - Pediatric Chronic Illness
4.1 Experience of chronic disease: acceptance of the diagnosis, treatment adherence, and rehabilitation
4.2 Hospitalization
4.3 Pain and Invasive procedures.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A organização dos conteúdos começa por apresentar a relação entre a psicologia clínica pediátrica, enquanto área
de interface entre a psicologia da saúde, a psicologia clínica cognitivo-comportamental, a psicologia do
desenvolvimento e a psicopatologia do desenvolvimento, e a relação de complementaridade com outras áreas de
intervenção. Em seguida as aulas são organizadas em 4 blocos. Num primeiro bloco sistematizam-se os
conhecimentos sobre significações relevantes para esta área- saúde, doença, desenvolvimento e parentalidade,
define-se o enquadramento de aplicação em termos da estrutura de intervenção dirigida à criança e adolescente e
aos pais, e em seguida focam-se alguns dos problemas mais estudados, no âmbito da adaptação global, da saúde
mental e dos sintomas e doenças somáticas, enquandrando os determinantes e correlatos, a avaliação e as
metodologias de intervenção mais validadas para cada uma destas problemáticas.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The organization of contents starts by presenting the relationship between pediatric psychology, as a field of
interface between health psychology, cognitive-behavioral clinical psychology , developmental psychology and
developmental psychopathology;and the discussion of the complementary relationships with other areas of
intervention. Afterwards, contents are organized into four blocks. A first block systematizes the knowledge about
subjective meanings about health, disease, development and parenting;The second defines the framework for the
application, in terms of the structure of interventions directed at children, adolescents and their parents;The third
focus some of the most studied issues in the context of global psychological adaptation, mental health and somatic
symptoms and diseases;The fourth frames the determinants, the assessment and the most validated intervention
methodologies for each of these problem areas.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Todas as aulas são teórico-práticas e integram:
1. Componente expositiva de síntese e organização da informação mais relevante que visa enquadrar os textos
lidos pelos estudantes em paradigmas e modelos concetuais mais abrangentes e oferecer exemplos de aplicação
concreta nos diferentes contextos;
2. Leitura e análise crítica de textos fundamentais;
2. Exercícios realizados em sala de aula que visam conduzir o estudante a sistematizar as leituras realizadas em
casa através de exercício práticos de análise e discussão de casos.

A avaliação é contínua e inclui:
- Participação ativa nas aulas, e respectiva preparação: 10%;
- Leituras e resposta a exercícios escritos de reflexão e aplicação individuais. Serão selecionadas as 8 melhores
participações: 60%;
- Análise critica de um artigo sobre um estudo empírico publicado em revista da especialidade (apresentação
escrita e individual): 30%.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
All classes are theoretical-practical and integrate:
1. A presentation component with a synthesis and organization of the most relevant information aimed at framing
the texts, previously read by the students, into more comprehensive paradigms and conceptual models, and to
provide examples of practical application in different contexts;
2. Reading and critical analysis of fundamental texts;
3. Exercises conducted in the classroom and designed to lead the student to systematize the previous readings,
through practical analysis and discussion of articles and case studies.

The assessment is continuous and includes:
- Active participation in class, and their preparation: 10%
- Readings and individual written exercises for reflection and application. The 8 best exercises are selected: 60%.
- Critical analysis of an empirical study published in a reference journal (written individual presentation): 30%

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

Pretende-se que os estudantes sejam autónomos num processo de aprendizagem que é articulado entre as leituras
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programadas para conhecimento da literatura fundamental, e a sua aplicação clínica, ao longo de todo o semestre.
As metodologias utilizadas, especificamente a discussão e análise semanal de textos científicos e de casos de
aplicação, visam oferecer ao estudante meios que permitam conhecer a literatura fundamental e organizar a
reflexão e discussão crítica dos mesmos. As situações exemplo apresentadas e os casos clínicos visam o
desenvolvimento de aptidões de análise de situações práticas relativamente à identificação e avaliação precoce de
problemas clínicos no âmbito da psicologia pediátrica ; e o desenvolvimento de competências de seleção e
aplicação de metodologias de intervenção nos problemas identificado

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
During this course it is intended that students become progressively more autonomous in the learning process,
which is articulated between the readings programmed to acquire knowledge of the fundamental literature, and the
clinical application in class. The methodologies used, specifically the weekly discussion and analysis of scientific
texts and case studies, are design to provide the student with the means to know the fundamental literature and
organize their reflection and critical discussion. The presented clinical situations and clinical cases are aimed at
developing the skills of analysis of practical situations regarding the identification and early assessment of clinical
problems in the context of pediatric psychology, and the skills for selecting and applying intervention
methodologies to the problems identified.
-

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Barros,L. (2003). Psicologia Pediátrica: perspectiva desenvolvimentista. Lisboa: Climepsi.
Drotar,D. (2006).Psychological Interventions in Childhood Chronic Illness. Michigan:A.P.A.
Mash, E. J. & Barkley, R. A. (Eds.) (2003). Child Psychopathology (2nd edition). New York: The Guilford Press.
Ollendick,T.& Schrieder,C (2003) Encyclopedia of Clinical Child and Pediatric Psychology. N.Y.: Springer.
Rapoff,M. (1999) Adherence to pediatric medical regimens.N.Y.: Kluwer Academic.
Roberts M., (2009). Handbook of Pediatric Psychology (4thr) edition. The Guilford Press NY
Rutter, M. & Taylor, E. (Eds.) (2003). Child and adolescent psychiatry (4th edition). Oxford: Blackwell Publishing.
Santos MC (2009). Vivência subjetiva da doença crónica – estudo com mães de crianças com fibrose quística e
diabetes. Lisboa: Colibri.
Spirito, A., Kazak, A., (2006). Effective and Emerging treatments in Pediatric Psychology. Michigan:Oxford
University Press.

Mapa XIV - Intervenção em Sistemas Familiares e Comunitários, 4º Ano Psi Clínica Saúde, N Psi Clínica Sistémica

10.4.1.1. Unidade curricular:
Intervenção em Sistemas Familiares e Comunitários, 4º Ano Psi Clínica Saúde, N Psi Clínica Sistémica

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Maria de Santa Bárbara Teixeira Nunes Narciso Davide, 1,4h/semana; 1,4h/week

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria Teresa Meireles da Silveira Rodrigues Ribeiro 1,3h/semana

Rita Mafalda Costa Francisco 1,3h/semana

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Teresa Meireles da Silveira Rodrigues Ribeiro 1,3h/week

Rita Mafalda Costa Francisco 1,3h/week

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender e reflectir criticamente sobre princípios éticos e fundamentos teóricos sistémicos e
construccionistas e modelos ecossistémicos na intervenção familiar e comunitária em contextos normativos e de
risco.
Conhecer, compreender e diferenciar quadros de prevenção e intervenção multissistémica com famílias e
comunidades em contextos normativos e em contextos de risco associados à violência.
Desenvolver competências de análise e avaliação necessidades em distintos contextos normativos e de risco
Desenvolver competências ao nível da conceptualização, elaboração e implementação de programas de prevenção
e competências de intervenção terapêutica em contextos normativos e de risco
Desenvolver competências de comunicação escrita e oral, através da apresentação e análise de projectos e
estudos de caso.
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10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand and critically reflect on ethical principles and theoretical roots of systemic intervention with families
and communities in normative and risk contexts: the systemic theory, the social constructionism and the
ecossystemic model
To know, understand and differentiate frames of prevention and multisystemic therapeutic intervention with
families and communities in normative contexts and risk contexts associated to violence.
To develop skills of analysis and assessment of needs in different normative and risk contexts
To develop specific skills of conceptualization, design and implementation of prevention programs and therapeutic
intervention skills in normative and risk contexts
To develop oral and written communication skills, through the presentation and analysis of projects and case
studies

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Fundamentos teóricos da intervenção sistémica familiar e comunitária: complexidade sistémica,
construccionismo social e o modelo ecossistémico
2. Princípios éticos na intervenção sistémica familiar e comunitária
3. Estratégias de avaliação de necessidades e recursos em contextos comunitários
4. Modelos de prevenção e quadros estratégicos de intervenção terapêutica sistémica em contextos familiares e
comunitários normativos: adolescência, pré-conjugalidade, conjugalidade e parentalidade
5. Modelos de prevenção e quadros estratégicos de intervenção terapêutica sistémica em contextos familiares e
comunitários de risco: comportamentos de risco, gravidez na adolescência, bullying, pré-delinquência, violência
conjugal, maus-tratos, abuso sexual e negligência parental

10.4.1.5. Syllabus:
1. Theoretical roots of systemic intervention with families and communities - Systemic theory, social
constructionism and the ecossystemic model
2. Ethical principles of systemic intervention with families and communities
3. Strategies of analysis and assessment of needs and sources in community contexts
4. Prevention models and strategic frames in systemic intervention with familis and communities in normative
contexts:adolescence, pre-marital, marital and parenting
5. Prevention models and strategic frames in systemic intervention with familis and communities in risk contexts:
risk behaviors, teen pregnancy, bullying, pre-delinquency, domestic violence, maltreatment, sexual abuse and
parental neglect

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa foi construído tendo como eixo central a intervenção sistémica com sistemas familiares e
comunitários, quer ao nível da prevenção, quer ao nível da intervenção terapêutica. Assim, e em coerência com os
descritores de Dublin para o 2º ciclo, pretende-se que os alunos demonstrem capacidade para integrar e aplicar
conhecimentos num quadro de prevenção e terapia sistémica, desenvolvam competências específicas de análise,
avaliação de necessidades e recursos, decisão, e intervenção preventiva e terapêutica, e reflictam sobre
implicações e responsabilidades éticas, em diversos contextos familiares e comunitários normativos e de risco.
Pretende-se, ainda, que desenvolvam competências de comunicação oral e escrita.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program was reflected and constructed taking as a central axis the systemic intervention with families and
communities, both in terms of prevention and therapy. Thus, consistent with the Dublin descriptors for the 2nd
cycle, we intend that students demonstrate the ability to integrate and apply knowledge in a systemic intervention
framework with families and communities, develop specific skills in analysis, assessment of needs and sources,
decision, and preventive and therapeutic intervention , and reflect on implications and ethical responsibilities in
different normative and risk contexts. We also intend to develop skills of oral and written communication.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Simulações, estudos de caso, debates, exercícios em grupo, exposição teórica
Regime Geral:
Exercício em Grupo - Estudo de Caso: Relatório Escrito (presencial) sobre a planificação de uma intervenção
preventiva em contexto comunitário (sem consulta) (40%)
Exame Escrito Final Individual - estudo de caso de intervenção terapêutica (sem consulta) (60%)

Regime Alternativo (opção para alunos abrangidos pelo Regime Especial):
Exame Escrito Final Individual - estudo de caso (sem consulta) (100%)

A aprovação na unidade curricular implica uma nota igual ou superior a 9,5 no exame escrito final.
Aos alunos considerados em situação de excepção comprovada, não se colocam exigências quanto à assiduidade.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Simulations, clinical case studies, discussions, group exercises, theoretical exposition
General Evaluation Rules:
Group Exercise - Case Study: written report - design of a preventive intervention in a community context (without
consulting learning documents ) (40%)
Individual Final Written Examination - case study of therapeutic intervention (without consulting learning
documents) (60%)
Attendance in class is controlled

Alternative Evaluation Rules (option for students covered by the Special Regime):
Individual Final Written Examination - case study (without consulting learning documents)
Attendance in class is not controlled (100%)

The approval in the curricular unit implies a minimal classification of 9,5 in individual final written examination.

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

De acordo com as directrizes do Processo de Bolonha, consideramos essencial um modelo de organização
pedagógica centrado sobretudo no estudante e baseado na aquisição de competências, o que implica, em
coerência, metodologias de ensino/aprendizagem e avaliação diversificadas que estimulem e reforcem, nos
estudantes, uma atitude pró-activa e autónoma no processo de aprendizagem, sendo o papel dos docentes,
sobretudo de orientador e catalisador das aprendizagens.
Assim, e partindo do eixo central que define esta unidade curricular - a intervenção sistémica com sistemas
familiares e comunitários, o processo de ensino/aprendizagem e de avaliação basear-se-á, sobretudo, nas
seguintes metodologias que permitem desenvolver todas as competências referidas nos Descritores de Dublin
para o 2º ciclo:
1) Trabalho em pequenos grupos (exercícios de reflexão, debate/discussão, relatórios escritos de estudo de casos,
role-plays, etc), que potencia a pesquisa e exploração de materiais de aprendizagem, a partilha de ideias, a reflexão
crítica, o desenvolvimento da eficácia no discurso oral e escrito, a resolução de problemas, a assertividade, a
escuta, a cooperação, o trabalho em equipa, a autonomia e a auto-regulação .
2) Debates e discussões em grupo-turma que estimulam a participação, a reflexão crítica, a partilha de
conhecimentos, opiniões e sugestões, e reflectem a consideração pelo pensamento dos estudantes.
3) O questionamento reflexivo que estimula a participação dos estudantes, e fomenta a reflexão crítica e o
aprofundamento da compreensão e aplicabilidade dos conhecimentos ao nível de diferentes formatos e quadros
estratégicos de intervenção sistémica.
4) O role-play que permite desenvolver o pensamento crítico, a criatividade, a resolução de problemas, promove a
participação e motivação, e o treino de competências específicas de intervenção.
5) A exposição teórica permite a elaboração de sínteses teóricas, integrando os contributos e reflexões dos alunos.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
According to the guidelines of the Bologna Process, we consider essential a model of pedagogical organization
focused primarily on the student and skills, which means a diversity of teaching/learning and evaluation
methodologies that encourage and enhance autonomy and proactivity in the learning process, with teachers
assuming the role of advisors which support and guide the learning process.
Thus, starting from the central axis that defines this curricular unity - systemic intervention with families and
communities - the teaching/learning and evaluation will be based mainly on the following methodologies which
allow the development of all the skills recomended by the Dublin Descriptors (2nd cycle):
1) Small group exercises (exercises for reflection, debate/discussion, written reports, case studies, role-plays, etc.),
which encourage exploration and analysis of learning materials, sharing of ideas, critical reflection, development of
effectiveness in oral and written discourse, problem solving, assertiveness, listening, cooperation, teamwork,
autonomy and self-regulation.
2) Debates and discussions in enlarged class that stimulate group participation, critical reflection, sharing
knowledge, opinions and suggestions, and reflect consideration for the students thinking.
3) The reflective questioning that encourages student participation, and encourages critical reflection and
deepening understanding and applicability of knowledge about different formats and strategic frameworks in
systemic intervention.
4) The role-play that allows the development of critical thinking, creativity, problem solving, and specific clinical
skills, and promotes the participation and motivation.
5) The theoretical exposure allows the elaboration of theoretical syntheses, integrating the contributions and
reflections of students.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Browne K., Hanks, H., Stratton, P., & Hamilton, C. (Eds.) (2002). Early Prediction and Prevention of Child Abuse – A
Handbook. N.Y.: John Wiley & Sons.
Datillio, F. (1998). Case studies in couple and family therapy: Systemic and cognitive perspectives. N.Y.: The
Guilford Press.
Diclement, R., Hansen, W., & Ponton, L. (2011). Handbook of adolescent health risk behaviour. N.Y.: Kluwer
Academic.
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Loizaga, F. (Ed.) (2009). Intervención psicoeducativa con familias: Programas para mejorar la salud de los hijos.
Madrid: Editorial CCS.
Machado, C. & Gonçalves, R. (2003). Violência e Vítimas de Crimes, vols.1 e 2. Coimbra: Quarteto.
Madsen, W. (1999). Collaborative Therapy with Multi-stressed Families – From old Problems to new futures. NY: The
Guilford Press.
Relvas, A. P. (1999). Conversas com famílias. Discursos e perspectivas em terapia familiar. Porto: Ed.
Afrontamento.
Vidal, A. S. (1993). Programas de Prevención e Intervención Comunitaria. Barcelona: PPU.

Mapa XIV - Psicologia da Família e Intervenção Familiar, 4º Ano Psi. Clínica Saúde, N Psi Clínica Sistémica

10.4.1.1. Unidade curricular:
Psicologia da Família e Intervenção Familiar, 4º Ano Psi. Clínica Saúde, N Psi Clínica Sistémica

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rita Mafalda Costa Francisco: 1,6h/semana; 1,6 h/week

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria Teresa Meireles da Silveira Rodrigues Ribeiro: 1,2h/semana

Isabel Maria de Santa Bárbara Teixeira Nunes Narciso Davide: 1,2h/semana

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Teresa Meireles da Silveira Rodrigues Ribeiro: 1,2h/week

Isabel Maria de Santa Bárbara Teixeira Nunes Narciso Davide: 1,2h/week

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Aprofundar os conhecimentos relativos a diversas temáticas inerentes à Psicologia da Família e à intervenção
com famílias.
2. Reflectir sobre a importância da investigação em Psicologia da Família para o enriquecimento da prevenção e da
intervenção terapêutica.
3. Aplicar conhecimentos teóricos a situações de avaliação, prevenção e intervenção terapêutica.
4. Reflectir criticamente sobre metodologias de investigação no âmbito da Psicologia da Família.
5. Desenvolver competências de investigação e comunicação científica oral e escrita.
6. Desenvolver princípios éticos e competências de cooperação, responsabilização, autonomia e auto-regulação da
aprendizagem.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To deepen the knowledge on various topics related to the Family Psychology and intervention with families.
2. To reflect on the role of research in Family Psychology to the prevention and therapeutic intervention.
3. To apply theoretical knowledge to situations of assessment, prevention and therapeutic intervention.
4. To reflect critically on research methodologies in the domain of Family Psychology.
5. To develop skills of research and oral and written scientific communication.
6. To develop ethical principles and skills of cooperation, responsabilization, autonomy and self-regulated learning.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
I - Investigação em Psicologia da Família e em Intervenção com Famílias – da multiplicidade temática à
multiplicidade metodológica
1. Desenvolvimento de projectos de investigação em Psicologia da Família e Intervenção com Famílias
2. Escrita científica em Psicologia da Família
II – Estudos Empíricos em Psicologia da Família, Avaliação e Intervenção com Famílias
1. Aconselhamento pré-conjugal
2. Intimidade e satisfação conjugal
3. Estilos educativos e práticas parentais
4. Transmissão intergeracional de valores e padrões de interacção
5. Parentalidade por adopção
6. Intervenção familiar em problemáticas da adolescência (e.g. perturbações alimentares, comportamentos
auto-destrutivos)
7. Famílias multi-desafiadas em contexto de pobreza
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10.4.1.5. Syllabus:
I - Research in Family Psychology and Family Therapy - from the thematic diversity to the methological multiplicity.
1. Development of research projects in Family Psychology and intervention with families
2. scientific writing in Family Psychology
II – Empirical Studies in Family Psychology, Assessment and Intervention with Families
1. Premarital Counseling
2. Intimacy and marital satisfaction
3. Styles and parenting practices
4. Intergenerational transmission of values and patterns of interaction
5. Adoptive Parenthood
6. Family intervention with adolescents presenting different problems (e.g. eating disorders, self-destrucitve
behaviors)
7. Multi-challenged families in poverty contexts

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa da unidade curricular foi reflectido e construído a partir de dois alicerces principais e que se
pretendem indissociáveis em torno da Psicologia da Família: investigação e prevenção/intervenção terapêutica.
Assim, e em coerência com os descritores de Dublin para o 2º ciclo, pretende-se que os alunos demonstrem
capacidade para integrar e aplicar conhecimentos, desenvolvam capacidades de compreensão e resolução de
problemas em situações de investigação e em situações clínicas (prevenção e intervenção terapêutica), reflictam
sobre implicações e responsabilidades éticas, em diferentes áreas fundamentais da Psicologia da Família:
conjugalidade, parentalidade normativa e não-normativa, perturbações na família e contextos de risco. Pretende-se,
ainda, que desenvolvam competências ao nível da investigação e comunicação científica, bem como da
comunicação em contexto clínico.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program was reflected and built through two main and inseparable pillars in the field of Family Psychology:
research and prevention/therapeutic intervention. Thus, consistent with the Dublin descriptors for the 2nd cycle, we
intend that students: demonstrate the ability to integrate and apply knowledges; develop skills of comprehension
and problem solving in research and clinical (prevention and therapeutic intervention) contexts; reflect on the
implications and ethical responsibilities in different key areas of Family Psychology: couples, normative and
non-normative parenthood; disruptions in family; and risk contexts. We also intend to develop skills of research
and scientific and clinical setting communication.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Simulações, questionamento/debates, visionamento de filmes, exercícios em grupo, apresentação de estudos
científicos por investigadores, exposição teórica.

Avaliação:
(A) Apresentação oral individual de um trabalho de revisão bibliográfica com relatório escrito (ponderação de 50%)
(B) Exame escrito final, individual, sem consulta (ponderação de 50%)
A aprovação na cadeira implica uma nota igual ou superior a 9,5 em cada um dos elementos A e B.
Aos alunos considerados em situação de excepção comprovada, não se colocam exigências quanto à assiduidade,
estando apenas obrigados a cumprir os elementos de avaliação nos prazos estipulados.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Simulations, questioning / discussions, watching films, group exercises, presentation of scientific studies by
researchers, theoretical exposition.

Evaluation elements:
(A) Individual oral presentation of a literature review with written report (50% weighting)
(B) Final written exam, individually, without consultation (50% weighting)
The approval in the curricular unit implies a classification of at least 9,5 in each one of the evaluation elements.
Students covered by the Special Regime: attendance in class is not controlled; it is only required to accomplish the
elements of assessment within the prescribed period.

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

De acordo com as directrizes do Processo de Bolonha, consideramos essencial um modelo de organização
pedagógica centrado sobretudo no estudante e baseado na aquisição de competências, o que implica, em
coerência, metodologias de ensino/aprendizagem e avaliação diversificadas que estimulem e reforcem, nos
estudantes, uma atitude pró-activa e autónoma no processo de aprendizagem, sendo o papel dos docentes,
sobretudo de orientador e catalisador das aprendizagens.
Assim, e partindo dos dois alicerces centrais e indissociáveis que sustentam esta unidade curricular - investigação
e prevenção/intervenção -, pretendemos criar um contexto de aprendizagem que: enfatize o papel principal do
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aluno; reforce a sua responsabilidade, iniciativa, criatividade, autonomia e auto-regulação; promova a
co-construção de aprendizagens, através de um clima colaborativo e de partilha de conhecimentos e reflexões; e
incentive a continuidade da aprendizagem para além dos tempos de contacto em sala de aula e em tutoria. Neste
sentido, o processo de ensino/aprendizagem e de avaliação basear-se-á, sobretudo, nas seguintes metodologias
que permitem desenvolver todas as competências referidas nos Descritores de Dublin para o 2º ciclo:
1) Trabalho em pequenos grupos (exercícios de reflexão, debate/discussão, apresentações orais temáticas,
role-plays, etc), que potencia a pesquisa e exploração de materiais de aprendizagem, a partilha de ideias, a reflexão
crítica, o desenvolvimento da eficácia no discurso científico oral e escrito, resolução de problemas, assertividade,
escuta, cooperação, trabalho em equipa, autonomia e auto-regulação.
2) Debates e discussões em grupo-turma que estimulam a participação, a reflexão crítica, a partilha de
conhecimentos, opiniões e sugestões, e reflectem a consideração pelo pensamento dos estudantes.
3) O questionamento reflexivo que estimula a participação dos estudantes, e fomenta a reflexão crítica e o
aprofundamento da compreensão dos conhecimentos.
4) O role-play que permite o pensamento crítico, a criatividade, a participação e motivação, e o treino de
competências específicas de comunicação em contexto clínico e a resolução de problemas.
5) O visionamento de filmes que permite o treino de observação e de análise de situações clínicas.
6) As apresentações de estudos científicos por investigadores convidados constituem uma oportunidade de
enriquecer conhecimentos teóricos e de investigação e de os articular e aplicar em contextos clínicos.
7) A exposição teórica permite a elaboração de sínteses teóricas, integrando os contributos e reflexões dos alunos.
8) O trabalho autónomo, fora da sala de aula, acompanhado por momentos regulares de tutoria, será fortemente
incentivado, através da realização do trabalho individual de revisão de literatura, permitindo também avaliar as
competências adquiridas e projectadas nos objectivos da unidade curricular.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
According to the guidelines of the Bologna Process, we consider essential a model of pedagogical organization
focused primarily on the student and skills, which means a diversity of teaching/learning and evaluation
methodologies that encourage and enhance autonomy and proactivity in the learning process, with teachers
assuming the role of advisors which support and guide the learning process.
Thus, starting from the two central and interrelated pillars that support this curricular unity - research and
prevention/intervention - we intend to create a learning environment that: emphasizes the role of the student;
strengthens its responsibility, initiative, creativity, autonomy and self-regulation; promotes the co-construction of
learning through a collaborative environment of sharing knowledge and ideas; and encourages continuous learning
beyond the lective contact and tutorial times. In this sense, the teaching/learning and evaluation will be based
mainly on the following methodologies which allow the development of all the skills recomended by the Dublin
Descriptors (2nd cycle):
1) Small group exercises (exercises for reflection, debate/discussion, thematic oral presentations, role-plays, etc.),
which encourage exploration and analysis of learning materials, sharing ideas, critical thinking, development of
effectiveness in oral and written scientific discourse, problem solving, assertiveness, listening, cooperation,
teamwork, autonomy and self-regulation.
2) Debates and discussion in enlarged class that stimulate group participation, critical reflection, sharing
knowledge, critical opinions and suggestions, and reflect consideration for the students' thinking.
3) The reflective questioning that encourages student participation, and encourages critical reflection and
deepening understanding of the knowledge.
4) The role-play that allows critical thinking, creativity, participation and motivation, and specific skills training in
clinical communication and problem solving.
5) The viewing of films that allows the training of observation and analysis of clinical situations.
6) The presentation of scientific studies by invited visiting researchers provide an opportunity to enrich theoretical
knowledge and research knowledges and to articulate and apply it in clinical settings.
7) The theoretical exposure allows the elaboration of theoretical syntheses, integrating the contributions and
reflections of students.
8) The autonomous work outside the lective contacts, accompanied by regular tutoring times, will be strongly
encouraged, through the individual work of literature review. This work also allow to evaluate the skills acquired
and projected on the objectives of the curricular unity.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Bray, J. H., & Stanton, M. (Eds.) (2009). The Wiley-Blackwell handbook of family psychology. Oxford: Wiley-
Blackwell.
Clark, V., & Creswell, J. (2010). Designing and conducting mixed methods research. NY: Sage.
Daly, K. (2007). Qualitative methods for family studies and human development. London: Sage.
Guterman, N. (2001). Stopping child maltreatment before it starts: Emerging horizons in early home visitation
services. London: Sage.
Hoghughi, M., & Long, M. (2004). Handbook of parenting: Theory and research for practice. London: Sage.
Relvas, A. P., & Alarcão, M. (Eds.) (2002). Novas formas de família. Coimbra: Quarteto.
Rodrigo. M. J., & Palacios, J. (Eds.). (2000). Familia y desarrollo humano. Madrid: Alianza Editorial.
Schnarch, D. (2009). Intimacy and desire. NY: Beaufort Groups.
Soares, I. (Ed.) (2000). Psicopatologia do desenvolvimento: Trajectória (in)adaptativas ao longo da vida. Coimbra:
Quarteto.
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Walsh, F. (1998). Strengthening family resilience. NY: The Guilford Press.

Mapa XIV - Avaliação Psicológica em Contexto da Carreira, 4º Ano, Psicologia da Educação e da Orientação

10.4.1.1. Unidade curricular:
Avaliação Psicológica em Contexto da Carreira, 4º Ano, Psicologia da Educação e da Orientação

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Odília da Costa Oliveira Teixeira - 3 h/semana; 3h/week

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria Alexandra Figueiredo Barros 0,5 h/semana
Isabel Janeiro 0,5h/semana

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Alexandra Figueiredo Barros 0,5 h/week
Isabel Janeiro 0,5h/week

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
É objectivo geral da UC que os estudantes, ao longo do semestre, construam um modelo de avaliação psicológica
a usar em âmbito das intervenções educativas de carreira, cuja natureza seja holística e integradora de diferentes
metodologias e com possibilidade de diferenciar os grupos e de se flexibilizar nos contextos. Os objectivos
específicos da UC tomam como referência as normas da Associação Internacional de Orientação Escolar e
Profissional (AIOSP/IAEVG) e propõem que os alunos adquiram informação, desenvolvam conhecimento e treinem
competências no sentido de (1) utilizarem técnicas qualitativas e quantitativas de avaliação, no âmbito educativo e
vocacional, (2) desenvolverem competências para a investigação, no âmbito das técnicas quantitativas, (3) usarem
procedimentos de avaliação, que consolidem uma prática integrada dos domínios psico-pedagógicos e de
orientação, em âmbito educacional.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It's general objective of the UC that students over the semester, build an assessment model to use in career
educational context. This model has holistic characteristics, contains different methodologies, and implies the
possibility of differentiating the groups and contexts. The specific objectives of UC consider as reference the
standards of the International Association for Educational and Vocational Guidance (AIOSP / IAEVG) and propose
that students acquire information, develop knowledge and skills in order to (1) use qualitative and quantitative
techniques for evaluation, in education and vocational environment, (2) develop skills for research in the context of
quantitative techniques, (3) use assessment procedures, to consolidate an integrated practice areas of psycho-
educational and guidance in the educational field.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Modelos, dimensões, objetivos, competências; 2. Aspectos psicométricos (e.g., estandardização, resultados,
normas, precisão, validade); 3. Maturidade vocacional: Modelos, medidas. 4. Valores e Papéis: Modelos, medidas;
5. Interesses vocacionais-Inventários representativos: medidas de Holland, IPP, medidas Kuder, JVIS, Strong.
Medidas qualitativas; 6. Personalidade e processos motivacionais: Modelos de McAdams, Savickas e Harter.
Medidas BIG FIVE, PRF, SPPCS. Inventários de Auto-Estima de Coopersmith- SEI e Rosenberg. Medidas
qualitativas 7.Conceitos de inteligência, aptidão e competência. Baterias de aptidões estudadas com amostras
portuguesas: BPR, GATB, DAT; 8. Crenças de capacidade e de carreira. Medidas. Inteligência emocional e social. 9.
Questões culturais, grupos minoritários. 10. Relatórios: estrutura e conteúdo; 11.Modelo de avaliação aplicável a
diferentes grupos e com inclusão de diferentes estratégias e metodologias.

10.4.1.5. Syllabus:
Models, dimensions, goals, skills, 2. Psychometric aspects (e.g, standardization, results, standards, reliability,
validity), 3. Vocational maturity: Models, measures. 4. Values and Roles: Models, measures 5. Vocational interests –
Main Inventories: Holland measures, IPP, Kuder measures, JVIS, Strong. Qualitative measures, 6. Personality and
motivational processes: McAdams, Savickas and Harter models. Measures of the BIG FIVE, PRF, SPPCS.
Self-Esteem Inventory the Coopersmith and Rosenberg. Qualitative measures, 7.Concepts of intelligence, aptitude
and skill. Aptitude batteries that were studied in Portuguese samples: BPR, GATB, DAT, 8. Capacity and career
beliefs. Measures. Emotional and social intelligence. 9. Cultural issues, minority groups. 10. Reports: structure and
content; 11.Assessment model with integration of different strategies and methodologies.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A organização do programa é concebida como um plano estratégico, considerando sob ponto de vista

ACEF/1112/17957 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=947b...

363 de 393 27-04-2012 14:03



epistemológico o objeto e o objetivo da avaliação na carreira, nos domínios da investigação e da intervenção.
Analisam-se os modelos teóricos e os modelos de intervenção, que no seu conjunto definem o que é avaliado nos
diferentes domínios do auto-conceito vocacional, em diferentes fases de vida e de carreira, os propósitos da
própria avaliação e os procedimentos metodológicos quantitativos e qualitativos, considerando fatores sociais e
culturais. Na apresentação das técnicas, dá-se particular atenção aos instrumentos estudados com amostras
portuguesas. São ainda pontos fortes da UC a interpretação e a comunicação dos resultados em relatório, que
devem possuir clareza e integração dos dados, considerando os quadros teóricos desenvolvimentista, cognitivo e
construtivista.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The organization of the program is conceived as a strategic plan, considering in epistemological point of view the
object and the purpose of assessment at the research and the intervention in the domains of the career. The
theoretical and intervention models are analysed, and are defined what is evalueted in different faces of vocational
self-concept, at different stages of life and career, also are defined the purposes of the assessment and the
quantitative and qualitative procedures, considering social and cultural factors. In the presentation of the
techniques, it gives particular attention to the instruments studied on Portuguese samples. Are also strengths of
the UC the interpretation and the communication of the results in a report, which must have clarity and integration
of data, considering the frameworks of the developmental, cognitive and constructivist Psychology.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino baseiam-se na exposição, na reflexão, na discussão, em que ganham especial significado os
trabalhos feitos pelos alunos sobre (1) identificação das competências para aconselhamento da carreira, (2)
técnicas de avaliação qualitativa (trabalho de grupo apresentada e discutida durante as aulas com relatório
escrito), (3) trabalho de investigação sobre uma técnica quantitativa, em que procedem à descrição da amostra, à
estimativa de normas e à análise das qualidades métricas de uma medida (trabalho de grupo com apoio em aula),
(4) organização de um dossier com os materiais dos testes mais usados, constituindo-se como recurso para apoio
posterior no estágio e na inserção profissional, (5) trabalho escrito sobre o modelo de avaliação que os alunos
consideram válido, para si próprios, e pertinente na análise de diferentes destinatários, com justificação da escolha
dos procedimentos de avaliação para grupos de diferentes anos de escolaridade-contextos formativos.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methods are based on oral exposure, in reflection, discussion, in which gain special significance the
tasks done by students on (1) identification of skills for career counseling, (2) qualitative assessment techniques
(group work presented and discussed in class with written report), (3) research about a quantitative technique in
carrying out the description of the sample, the estimate of standards and metrological characteristics to the
analysis of the relevant technical measures (work with support in class ), (4) organization of a file containing the
tests materials that are most popular in use, being a resource to support later stage and on employability, (5)
written work about the evaluation of the model that students consider valid for own, and relevant in the analysis of
different clients, with justification for the choice of measurement procedures for different groups in different level
of education-training contexts

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

O modelo de avaliação psicológica que os alunos constroem, ao longo do semestre, inclui conhecimentos,
competências e atitudes e terá como finalidade proporcionar estratégias propícias à promoção do
desenvolvimento, do bem-estar e do sucesso nos desempenhos, em contextos educativos e de formação e
inserção profissional. Considerando os objetivos propostos e que a disciplina está organizada em aulas de
natureza teórico-prática de 4 horas semanais, foram escolhidos recursos e formas de avaliação, de que se
salientam a organização de um exercício de auto-avaliação sobre competências para aconselhamento da carreira, a
organização de um dossier que, de um modo tutorial, os estudantes vão construir ao longo do semestre e que irão
experimentar na análise de um caso prático. O trabalho empírico de natureza diferencial permite aos estudantes
consolidarem aspetos metrológicos sobre as medidas. Pelo objectivo geral da UC e estratégias associadas,
pretende-se contribuir para a formação de um perfil técnico, científico e pessoal que caracterize um profissional
competente e reflexivo, dando provas de saber, de saber-fazer e de saber estar, que a par de considerar as
questões éticas e deontológicas das suas ações está preocupado com o rigor, a pluralidade metodológica do
campo de atuação e com as implicações psicológicas e sociais das suas opções e ações.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The model of psychological assessment that the students will build throughout the semester, includes knowledge,
skills and attitudes, and will aim to provide strategies conducive to the promotion of development, welfare and
success in performance, in educational, training and employability fields. Considering that the discipline is
organized into classes theoretical-practice 4 hours a week, the resources and forms for evaluation have
congruence with the purposes, such as the exercise of the self-assessment of skills for career counseling, the
organization of a file which, in a tutorial way, the students will build throughout the semester, and will use to
analyze a case study. The differential empirical work allows students consolidate metrological aspects of the
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measures. The general objective of the UC and associated strategies, aim to contribute to the formation of
technical, with scientific and personal skills that characterized a professional with competency and reflexivity,
giving evidence of knowledge, know-how and knowing being, that also consider the ethical of their action and is
concerned with rigor, methodological plurality of the field, and the psychological and social implications of their
choices and actions.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
American Counseling Association (ACA). (2003). Standards for qualifications of test users. Approved by the A. C.
A. Governing Council at March 22-24, Retirado 10 Maio, 2011
American Psychological Association, American Educational Research Association, & National Council on
Measurement in Education (1999). Standards for educational and psychological testing. Washington, DC: APA
Anastasi, A & Urbina, S. (1997). Psychological Testing (7 th ed.). N. Y: Macmillan
Código Deontológico Ordem dos Psicólogos Portugueses (R n.º 258/2011, DR, 2ª série, Nº 78, 20 Abril, 2011
Kline,P.(2000).Handbook of Psychological Testing (2nd). R: London
Teixeira, M. O. (2004). Avaliação psicológica em aconselhamento vocacional. Princípios, Padrões
Éticos,Competências. In M. C. Taveira (Coord.), Desenvolvimento vocacional. Fundamentos, princípios e
orientações (37-56). Coimbra: Almedina
Watkins, C.E. & Campbell, V.L. (Eds.) (2000). Testing and assessment in counseling practice (2nd ed.). Maahwaach:
Erlbaum

Mapa XIV - Aprendizagem em Contexto Educacional, 4º Ano, Psicologia da Educação e da Orientação

10.4.1.1. Unidade curricular:
Aprendizagem em Contexto Educacional, 4º Ano, Psicologia da Educação e da Orientação

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Margarida Vieira da Veiga Simão;4 h/semana; 4 h/week

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Não aplicável

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Does not apply.

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Competências de autorregulação da aprendizagem; competências de reflexão crítica sobre os diferentes quadros
conceptuais decorrentes das teorias e modelos, das metodologias de avaliação e das linhas de investigação;
competências de análise de programas/projetos/situações educativas no âmbito da aprendizagem; competências
de conceção de ambientes educativos coerentes com as propostas teóricas analisadas; competências
investigativas de recolha de dados, de pesquisa bibliográfica, de análise e interpretação de dados e atitude
científica/problematizadora acerca da aprendizagem auto-regulada em contextos educativos e ao longo do ciclo de
vida; competências de comunicação oral e de escrita científica; competências sócio-afetivas de colaboração e
trabalho em equipa, desenvolvendo o sentido crítico em relação a si próprio, a abertura a perspetivas alternativas, o
poder de argumentação, o comprometimento com o trabalho coletivo e o sentido de apoio e entreajuda.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Skills of self-regulated learning; skills of critical reflection on the different conceptual frameworks derived from
theories and models of assessment methodologies and lines of research, analytical skills for analyzing programs /
projects / educational situations in the context of self-regulated learning; skills for the conception of educational
environments consistent with the theoretical proposals analyzed; investigative skills to collect data, bibliographic
research, analysis and interpretation of scientific data and attitudes / problem-solving of self-regulated learning in
educational settings and throughout the life cycle; oral and written scientific communication skills, socio-affective
skills of collaboration and teamwork, developing a critical sense of one's self, openness to alternative perspectives,
the power of argument, the commitment to collective work and the sense of support and assistance.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Aprendizagem em contexto educacional: pressupostos, implicações, aplicações e perspetivas futuras (processos e
estratégias cognitivas e metacognitivas; motivação para a aprendizagem; ambiente de aprendizagem, dinâmica
relacional; conflitualidade escolar).
Autorregulação da aprendizagem: um referencial para a atuação dos psicólogos em contextos educacionais (fases,
processos e dimensões; co-regulação e regulação socialmente partilhada; estabelecer objetivos e pedir ajuda; a
entrevista e o auto-questionamento metacognitivo como técnicas de ajuda; linhas de investigação, metodologias e
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instrumentos de avaliação.
Aprendizagem auto-regulada e intervenção em contextos educacionais (métodos de ensino; autorregulação da
aprendizagem em ambientes enriquecidos tecnologicamente e em áreas de conteúdo específico; o portefólio como
instrumento de aprendizagem, de avaliação e de creditação.
Formação de agentes educativos (estudo de caso como estratégia de formação; formação de profissionais).

10.4.1.5. Syllabus:
The learning process in educational contexts: assumptions, implications, applications and future prospects
(processes and cognitive and metacognitive strategies, motivation for learning, learning environment, social
dimensions, school violence).
Self-regulation of learning: a framework for the activities of psychologists in educational contexts (phases,
processes and dimensions, co-regulation and social regulation, establish goals and ask for help; the interview and
self-metacognitive questioning techniques; research lines and assessment tools.
Opportunities for self-regulation of learning in education and training: teaching methods to encourage
self-regulation of learning; self-regulated learning in technology-enriched learning environments and in specific
content areas; the portfolio as a learning tool, training, evaluation and accreditation.
Training of educational staff: case study as a training strategy, training of professionals.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A UC obedece a uma lógica explicativa, compreensiva, reflexiva e aplicativa, pois visa introduzir, aprofundar ou
reestruturar conceções sobre a aprendizagem e elaborar princípios orientadores de promoção, intervenção e
formação em contexto educativo e formativo. Pretende-se a apropriação, por parte dos alunos, de um património
teórico e de investigação já produzido acerca da aprendizagem em contextos educativos, ao longo do ciclo de vida;
a produção de conhecimento a ser depois comunicado nas sessões, construído com base na reflexão sobre as
vivências dos alunos e das atividades de pesquisa orientada para a recolha, análise e interpretação de informação
e que o processo formativo constitua um momento em que os alunos são incentivados a trabalhar
colaborativamente no sentido da construção de um clima de partilha e cooperação, que estimule o
desenvolvimento de grupos e de comunidades de aprendizagem na universidade e se transfira ao local de trabalho.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course follows an explanatory, understanding, reflexive and application logic, as it aims to introduce,
strengthen or restructure conceptions of learning and develop guiding principles for the promotion, intervention
and training in education and training. It is intended that students get acquainted with theoretical and research
aspects of self-regulated learning in educational settings throughout the life cycle; the production of knowledge to
be communicated in later sessions, based on reflection as well as the experiences of students and research-
oriented activities for the collection, analysis and interpretation of information; and the training process may be a
moment in which students are encouraged to work collaboratively towards building a climate of sharing and
cooperation, to foster the development of groups and learning communities in the university and transfer to the
workplace.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Parte-se da análise de casos e de situações vividas pelos alunos para a informação e problematização de conceitos
e para a concepção, fundamentação, desenvolvimento e avaliação de estratégias de investigação/intervenção
/formação. Utiliza-se o trabalho individual, os grupos de apoio e o grupo turma. Os alunos procedem à análise e
discussão de textos teóricos e de investigação, que permitem definir princípios, estratégias e modalidades de
investigação/intervenção/formação e desenvolver competências de reflexão sobre as situações vividas e ou
analisadas, com suporte teórico. Auto e co-avaliação das aprendizagens. Construção de um portefólio (50%)
(planeamento estratégico, execução e avaliação das atividades e.g., entrevista com tarefa, casos de formação.
Prova escrita presencial em época de avaliações (50%). Tutoria curricular para apoiar o estudo, as actividades e
aprofundamento de temáticas específicas. Utilização da Plataforma Moodle. Recurso a convite a investigadores do
PEAAR.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes begin with the analysis of cases and situations encountered by students for information and questioning
of concepts and the design, rationale, development and evaluation of research strategies / intervention / training.
We use individual work, support groups and class as a group. Students will read, analyze and discuss theoretical
writings and research, which allow to define principles, strategies and forms of support / intervention / to train and
develop skills of reflection on the situations experienced and or analyzed, with theoretical support. Self and
co-learning assessment. Construction of a portfolio 50% (strategic planning, implementation and evaluation of
activities, such as interviewing with tasks, training cases). Written test in class during the assessment period
(50%).Curriculum tutoring to guide and support studying, the performance of the activities and exploration of
specific issues. Use of the Moodle Platform. Invitation of the PEAAR researchers.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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Seguindo o princípio do isomorfismo pedagógico a UC constitui uma oportunidade para os estudantes refletirem,
de forma fundamentada, sobre si enquanto aprendentes e sobre as suas futuras práticas profissionais. Organiza-se
em torno de dois momentos: trabalho de forma mais diferenciada e nos grupos de apoio, com a supervisão do
docente e trabalho em plenário (e.g., exposição teórica de conteúdos, debates) e os eixos estruturantes são cinco:
exposição/explicação; portefólio, grupo de ajuda, entrevista com tarefa, ciclo de debates. As aulas são estruturadas
para um aprofundamento de quadros teóricos e para o desenvolvimento de competências pessoais de reflexão, de
análise e de investigação e intervenção do psicólogo em contexto educativo. A avaliação é encarada como parte
integrante do processo de ensino/aprendizagem e considerada como um meio para promover a regulação da
aprendizagem e a construção do conhecimento. Para além de ter sido utilizado como instrumento de avaliação o
portefólio (individual de testemunhos de aprendizagem que deverá conter a análise, reflexão e avaliação dos
elementos/projetos apresentados/produzidos durante as aulas e no trabalho autónomo) também se constitui como
estratégia de autorregulação da aprendizagem permitindo ao estudante tornar-se mais participativo, autónomo e
motivado proporcionando também momentos de co-avaliação com a sua partilha. A realização da entrevista com
tarefa em torno da arquitetura processual do construto da aprendizagem auto-regulada (cíclico: fase da antevisão e
planeamento estratégico;execução/monitorização/controlo volitivo, avaliação/reflexão) permite focalizar, articular,
organizar, fundamentar o trabalho e fornecer um fio condutor claro. A utilização de grupos de apoios possibilita a
co-construção e a ajuda. Os debates e os fóruns de discussão /reflexão (recurso à plataforma moodle) constituem
um espaço de interação em que participam alunos, professores, diplomados em cursos anteriores e alunos de
doutoramento. A oportunidade proporcionada pelas atividades práticas referidas contribui para o desenvolvimento
das seguintes competências: de autorregulação da aprendizagem; de reflexão crítica sobre os diferentes quadros
conceptuais decorrentes das teorias e modelos, das metodologias de avaliação e das linhas de investigação;
investigativas de análise e interpretação de dados e atitudes científica/problematizadora acerca da aprendizagem e
sócio-afetivas de colaboração e trabalho em equipa, desenvolvendo o sentido crítico em relação a si próprio, a
abertura a perspetivas alternativas, o poder de argumentação, o comprometimento com o trabalho coletivo e o
sentido de apoio e entreajuda.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Following the principle of isomorphism, the course is an educational opportunity for students to reflect about
themselves as learners and about their future professional practices. It is organized around two moments:
differentiated work and support groups under the supervision of the teacher and plenary work (eg, theoretical
presentation of content, debates) with five structural axes that include: exposition / explanation; portfolio, support
group, job interview, and a cycle of debates. Classes are structured for a deepening of theoretical frameworks and
the development of personal reflection, analysis and research as well as the intervention of psychologists in
educational contexts. Evaluation is seen as an integral part of the teaching / learning process and considered as a
means to promote the regulation of learning and knowledge construction. In addition to being used as an
evaluation tool, the portfolio (individual testimonies of learning that will include the analysis, reflection and
evaluation of the elements / projects presented / produced during classes and autonomous work) is also a strategy
of self-regulated learning, allowing the student to become more participative, self motivated and also providing
moments of co-assessment and sharing. The interview with task around the procedural architecture of the
construct of self-regulated learning (cyclical: forethought and strategic planning, implementation / monitoring /
volitional control, evaluation / reflection) allows you to focus, coordinate, organize, and support the work, providing
a clear narrative. The use of support groups enables co-construction and support. The debates and forums for
discussion / reflection (use of Moodle) is a space for interaction involving students, teachers, graduates of previous
courses and PhD students. The opportunity provided by these practical activities helps develop the following skills:
self-regulated learning, critical reflection of the different conceptual frameworks, derived from theories and models
of assessment methodologies and lines of research, investigative analysis and interpretation of data and scientific
attitudes / problem-solving of self-regulated learning and socio-affective collaboration and teamwork, developing a
critical sense of one's self, openness to alternative perspectives, debate, the commitment to collective work and
sense of support and assistance.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Bronson, M., (2000). Self-regulation in Early Childhood: Nature and Nurture. NY: The Guildford Press
Lopes da Silva, A., Sá, I., Duarte, A., Veiga Simão, A. M. (2004). A aprendizagem auto-regulada pelo estudante:
perspetivas psicológicas e educacionais. Porto Editora.
Santrock, J. W. (2008). Educational Psychology. NY: McGraw Hill.
Veiga Simão, A. M., & Freire, I. (2007). Os conflitos em contexto formativo. Lisboa: Instituto de Formação
Profissional.
Veiga Simão, A. M., Lopes da Silva, A. & Sá, I (Orgs.) (2007). Autorregulação da Aprendizagem: das Conceções às
Práticas. Lisboa: Educa & Ui&dCE
Woolfolk, A., Hughes, M., & Walkup, V. (2008). Psychology in Education. England: Pearson Education Limited
Zimmerman, B., & Schunk, D. (2008) Motivation and Self-Regulated Learning: Theory, Research and Applications.
NY: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers
Zimmerman, B., & Schunk, D. (Eds.) (2011). Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance, NY:
Routledge

Mapa XIV - Modelos e Intervenções em Psicologia Vocacional, 4º Ano, Psicologia da Educação e da Orientação
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10.4.1.1. Unidade curricular:
Modelos e Intervenções em Psicologia Vocacional, 4º Ano, Psicologia da Educação e da Orientação

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alexandra Figueiredo de Barros;3h/semana; 3h/week

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Isabel Janeiro; 1h/semana

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Isabel Janeiro; 1h/week

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos
a) Compreender o impacto da Orientação e da Educação de Carreiras no desenvolvimento dos indivíduos, da
economia e da sociedade.
b) Compreender os principais modelos da Psicologia Vocacional, relacionando-os com metodologias de
intervenção
c) Identificar as tarefas vocacionais em cada fase de desenvolvimento desde a infância à 3ª idade.
d) Identificar e planear intervenções em diferentes contextos e com diferentes populações. Caracterizar serviços de
Orientação com diferentes objectivos e metodologias.
Competências
a) Análise crítica de diferentes metodologias de intervenção em função dos modelos teóricos estudados e das
necessidades de grupos específicos.
b) Definição de objectivos e metodologias de intervenção adequados a diferentes destinatários, em função das
suas necessidades.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Goals:
a) To understand the impact of Career Counseling and Education in the development of individuals, economy and
society.
b) To understand the main models of Vocational Psychology, relating them with intervention methodologies and
strategies
c) To identify vocational tasks of different age groups, from childhood to later adulthood
d) To identify and plan vocational interventions in different contexts and with different populations. Characterise
Guidance Services with different aims and methodologies

Competencies to develop:
a) Analysis of different intervention methodologies, providing their theoretical foundations and specific
populations' needs.
b) Defining vocational intervention goals and methodologies directed to different populations, considering their
specific needs

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Psicologia Vocacional: âmbito, especificidade e evolução
1.1. Quadros ideológicos e contextos subjacentes às concepções actuais e passadas da Orientação
1.2. Campos de aplicação, objectivos e finalidades das práticas da Orientação; interfaces com outras disciplinas e
domínios da Psicologia
2. Perspectivas teóricas e metodologias de intervenção
21. Modelos desenvolvimentistas e desenvolvimentistas contextualistas
2.2. Modelos da correspondência
2.3. Modelos sócio-cognitivos
3. Intervenções individuais e grupais no âmbito da Psicologia Vocacional: objectivos, metodologias e destinatários.
3.1. Caracterização dos destinatários: tarefas de vida e tarefas vocacionais nas diferentes fases da vida - da
infância à 3ª idade
3.2. Caracterização dos serviços de Orientação em diferentes contextos: objectivos, metodologias e destinatários

10.4.1.5. Syllabus:
1. Vocational Psychology: purposes, specificity and evolution
1.1.Ideological frameworks and contexts underlying current and past conceptions of career guidance
1.2. Aplication fields, aims and purposes of career guidance and counseling; interfaces with other subjects and
fields of Psychology
2. Theoretical perspectives and intervention methodologies

ACEF/1112/17957 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=947b...

368 de 393 27-04-2012 14:03



21. Developmental and contextual developmental models
2.2. Correspondence models
2.3. Socio-cognitive models
3. Individual and group interventions in Vocational Psychology: aims, methodologies and adresses
3.1. Characteristics of populations: life tasks and vocational tasks in different phases of life: from childhood to later
adulthood
3.2. Characteristics of career services in different contexts: aims, methodologies and adresses

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Indicação dos conteúdos programáticos que constituem a base curricular para atingir os objetivos da unidade
curricular
Objectivo (a) - Compreender o impacto da Orientação e da Educação de Carreiras no desenvolvimento dos
indivíduos, da economia e da sociedade: conteúdo 1
Objectivo (b) - Compreender os principais modelos da Psicologia Vocacional, relacionando-os com metodologias
de intervenção: conteúdo 2
Objectivo (c) - Identificar as tarefas vocacionais em cada fase de desenvolvimento desde a infância à 3ª idade:
conteúdo 3
Objectivo (d) - Identificar e planear intervenções em diferentes contextos e com diferentes populações. Caracterizar
serviços de Orientação com diferentes objectivos e metodologias: conteúdo 3

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Alignment of course programmatic contents with its educational goals

Goal (a) – To understand the impact of Career Counseling and Education in the development of individuals,
economy and society: Content 1.
Goal (b) – To understand the main models of Vocational Psychology, relating them with intervention methodologies
and strategies: Content 2
Goal (c) – To identify vocational tasks of different age groups, from childhood to later adulthood: Content 3
Goal (d) – To identify and plan vocational interventions in different contexts and with different populations.
Characterise Guidance Services with different aims and methodologies: Content 3

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição da parte teórica dos conteúdos programáticos, com recurso a exemplos. Exercícios de reflexão. Estudo
de casos. Contacto com serviços e materiais.
Discussão de artigos científicos sobre os temas do programa. Supervisão dos trabalhos/projectos dos alunos.

A avaliação terá 3 elementos obrigatórios:
. Assiduidade e participação nos exercícios propostos em aula: avaliação individual (10%)
. Relatório-síntese sobre necessidades de um grupo etário, objectivos e propostas de intervenção vocacional com
esse grupo etário e sua fundamentação teórica. Inclui apresentação em aula: trabalho de grupo (30%).
. Revisão de literatura sobre um tema de uma lista pré-definida; avaliação individual (60%). A nota mínima
obrigatória deste trabalho de revisão de literatura é de 9.5.
Os alunos do regime especial não terão limite de faltas mas terão que cumprir todos os elementos de avaliação
incluindo uma apresentação de trabalho em aula. Sem este elemento, o aluno não será avaliado.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exemplified lecturing of content’s theoretical aspects. Reflection exercises. Analysis of cases.Contact with services
and materials. Discussion of scientific articles on the programme’s contents. Supervision of students' works and
projects.

Three compulsory elements for the students’ evaluation:
. Assiduity and participation in proposed exercises in class: individual evaluation (10%)
. written report on needs of a group defined by age: needs, aims and proposal of vocational intervention with this
group, considering its theoretical foundations. Implies correspondent presentation in class: group work (30%)
. Individual bibliographic research on specific themes: individual essay (60%). A minimum mark of 9.5 in this
element is needed, in order to be approved in the course.

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

A exposição teórica exemplificada dos conteúdos programáticos, os exercícios de reflexão e a apresentação e
discussão de artigos científicos está alinhada com os objectivos definidos para a unidade curricular

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical exemplified lecturing of programmatic contents, the reflection exercises, the analysis of cases, the
contact with services and materials and the discussion of scientific articles on the programme’s contents are
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aligned with the goals defined for this course.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Athanasou, J.A., & Van Esbroeck (Eds.) (2008). International Handbook of Career Guidance (pp. 23-44). Springer
Science
Barros, A. F. (2010). Desafios da Psicologia Vocacional: modelos e intervenções na era da incerteza. Revista
Brasileira de Orientação Profissional, 11 (2), 165-175
Brown, D. & Associates (Eds.) (2002). Career choice and development (4th ed). San Fancisco, CA: John Wiley &
Sons.
Brown, D., Brooks, L., & al (Eds.) (1996). Career choice and development (3rd ed). San Francisco: Jossey-Bass.
Guichard, J., & Huteau, M. (2001). Psychologie de l’orientation. Paris: Dunod
Gysbers, N. C., Heppner, M. J., & Johnston, J. A. (2003). Career counseling. Process, issues, and technique (2nd
ed). Boston: Allyn and Bacon.
Herr, E., Cramer, S., & Niles, S. (2003). Career guidance and counseling through the life-span: Systematic
approaches (6th ed). Boston: Allyn & Bacon.
Seligman, L. (1994). Developmental career counseling and assessment (2nd ed). London: Sage Publications,inc.

Mapa XIV - Áreas de Aplicação da Psicologia Educacional: Avaliação e Intervenção, 4º Ano Psi Edu. e Orientação

10.4.1.1. Unidade curricular:
Áreas de Aplicação da Psicologia Educacional: Avaliação e Intervenção, 4º Ano Psi Edu. e Orientação

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Alexandra Penedo Marques Pinto, 2h/semana;2h/week

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria João Alvarez Martins, 2h/semana

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria João Alvarez Martins, 2h/week

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
São objectivos da UC: 1) aprofundar a compreensão de problemas de carácter individual e grupal em diversas
áreas de aplicação da Psicologia educacional, em múltiplos contextos educacionais; 2) perspectivar esses
problemas nos diferentes agentes envolvidos (aprendentes, agentes educativos, instituições) e; 3) desenvolver
conhecimentos de avaliação e intervenção para lidar com esses problemas. O estudante deverá adquirir
competências que lhe permita: a) pesquisar e analisar criticamente informação sobre problemas de carácter
individual e grupal em contextos educacionais e sobre procedimentos de avaliação e intervenção nesses
problemas e contextos; b) desenvolver procedimentos de intervenção para as áreas de aplicação exploradas e c)
desenvolver a comunicação oral e escrita científica sobre esses problemas e procedimentos.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objectives of this course are: 1) deepen the understanding of individual and group problems in various
application areas of educational psychology, in multiple educational settings, 2) examine these problems for the
different stakeholders (learners, education agents), and; 3) develop knowledge of assessment and intervention
procedures to address these problems. Students should acquire skills that enable them to: a) search for and
analyze information on individual and group problems in educational contexts and on procedures for assessment
and intervention in these problems and contexts, b) develop intervention procedures for the application areas
explored, and c) develop oral and written scientific communication skills about these problems and procedures.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Áreas e princípios gerais de avaliação e intervenção em Psicologia Educacional

2. Área sócio-emocional
2.1 Processos de adaptação na infância e adolescência: modelo de avaliação cognitiva, stress e coping
2.2 Adaptação à escola e às transições escolares
2.3 Conflito entre pares, agressividade e bullying
2.4 Promoção de competências sócio-emocionais em crianças e adolescentes
2.5 Ansiedade e reacções depressivas em contextos educacionais

3. Área comportamental
3.1 Comportamentos alimentares e educação alimentar
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3.2 Comportamentos sexuais de risco e educação sexual

4. Área cognitiva
4.1 Hiperactividade e deficit de atenção
4.2 Prontidão escolar e treino metafonológico

5. Intervenções específicas com agentes educativos
5.1 Educação parental
5.2 Formação de professores no âmbito da gestão de comportamentos em sala de aula
5.3 Prevenção do stress profissional e promoção do bem-estar dos professores

10.4.1.5. Syllabus:
1. Areas and general principles of assessment and intervention in Educational Psychology

2. Socio-emotional area
2.1 Processes of adaptation in childhood and adolescence: cognitive appraisal, stress and coping
2.2 Adaptation to school and school transitions
2.3 Peer conflict, aggressiveness and bullying
2.4 Socio-Emotional Education of children and adolescents
2.5 Anxiety and depressive reactions in educational settings

3. Behavioral area
3.1 Eating behaviors and healthy eating education
3.2 Sexual risk behaviors and sexual education

4. Cognitive area
4.1 Hyperactivity and Attention Deficit
4.2 School readiness and metaphonological skills training

5. Specific interventions with educational agents
5.1 Parent education
5.2 Behavior management in the classroom and teacher training
5.3 Occupational stress prevention and and well-being promotion in teachers

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A UC está organizada de modo a permitir aos estudantes adquirir, desenvolver e aprofundar conhecimentos
teóricos e aplicados em diversas áreas de aplicação da Psicologia Educacional, abarcando os domínios social,
emocional, cognitivo e comportamental dos jovens e os domínios académicos e relacionais na formação dos
agentes educativos. Para tal recorre-se à análise das principais concepções e modelos para cada área de
aplicação, à apresentação e discussão de métodos e instrumentos de avaliação existentes, em especial traduzidos
e adaptados para a população portuguesa e à reflexão em torno de programas, intervenções ou coordenadas para
o desenvolvimento de intervenções em cada domínio.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course is organized to enable the students acquire, develop and deepen their theoretical and applied
knowledge in various application areas of Educational Psychology, covering the social, emotional, cognitive and
behavioral domains of young people and the academic and relational domains in teacher training. For this purpose,
key concepts and models for each area of application are analyzed, the methods and instruments of assessment
are presented and discussed, especially those translated and adapted to Portuguese, and the reflection about
programs, interventions and guidelines for the development of interventions in each domain, is stimulated.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são teórico-práticas e envolvem exposição temática, apresentação, descrição e reflexão crítica de
procedimentos avaliativos e de intervenção nas diversas áreas aplicadas e exercícios de aplicação em aula de
procedimentos de avaliação e intervenção em múltiplos problemas, contextos e populações. É estimulado o debate
de grupo e exposição de reflexões individuais e de grupo em aula.
A avaliação em regime geral envolve 1) Exame final, escrito (40% da nota final); 2) Trabalho individual, escrito, de
revisão de literatura, definição do problema e objectivos de investigação sobre uma das áreas aplicadas do
programa (40% da nota final) e; 3) a realização de três respostas escritas, grupais, sobre avaliação e intervenção
em áreas exploradas no programa (20% da nota final). A avaliação em regime alternativo implica exame final
individual (60% da nota final) e realização de revisão de literatura (40% da classificação final).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes are theoretical and practical and involve thematic presentation, presentation, description and critical
reflection on assessment and intervention procedures in various applied fields as well as application exercises, in
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class, of assessment and intervention in multiple problems, contexts and populations. Group discussions and
exposure of individual and group reflections in class,are encouraged.
The evaluation of students according to the general system consists of: 1) written exam (40% of final grade), 2)
literature review on one of the areas of the program, including definition of research problem and objectives (40% of
final grade) and 3) the completion of three written responses, in group, on assessment and intervention in areas
explored in the program (20% of final grade). The evaluation of students according to the alternative system
involves an individual final exam (60% of final grade) and a literature review (40% of final grade).

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

A metodologia de ensino seguida assenta na exposição teórica-prática, com exploração teórica e reflexiva sobre os
diversos domínios aplicados e apresentação, descrição e discussão dos procedimentos de avaliação e de
intervenção respectivos. A participação dos estudantes é estimulada e decorre do trabalho de pesquisa em grupo,
realizado e materializado na preparação da avaliação e/ou intervenção em áreas abordadas no programa, e a
apresentar durante a aula. Esta metodologia contribui para a pesquisa, selecção e avaliação crítica de informação
científica sobre os diversos domínios aplicados e para a reflexão crítica das propostas de avaliação e intervenção.
Em paralelo são propostos e realizados em aula, pelos estudantes, exercícios de aplicação e reflexão sobre
procedimentos de avaliação e intervenção em múltiplos problemas, contextos e populações.
A metodologia de avaliação utilizada nesta UC, assente na realização de um exame escrito e revisão de literatura,
definição de um problema e objectivos de investigação permite consolidar conhecimentos sobre as várias áreas de
aplicação exploradas e aprofundar um domínio de aplicação específico do interesse do estudante,
respectivamente. A realização de respostas sobre avaliação e/ou intervenção para três temas do programa
pretende contribuir não apenas para a pesquisa e análise da informação de forma autónoma, mas também para um
trabalho contínuo ao longo da UC.
Esta abordagem teórico-prática-reflexiva tem como objectivo a aquisição de conhecimento crítico em áreas de
aplicação da Psicologia Educacional, mas igualmente de competências específicas designadamente de análise e
raciocínio científico fundamentado, de pesquisa e selecção de informação, de concepção de procedimentos de
intervenção e de comunicação oral e escrita, propostas nos objectivos do programa.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology followed is based on theoretical and practical presentation, with theoretical and reflexive
exploration about the various applied fields, and presentation, description and discussion of procedures for
assessment and intervention. Student participation is encouraged and results from the research work carried out in
group and materialized in the preparation of assessment and/or intervention procedures on relevant problem areas,
to submit during class. This methodology contributes to research, selection and critical evaluation of scientific
information skills on the various applied fields and to the critical reflection on the assessment and intervention
procedures studied. At the same time, exercises of application and reflection, done by the students, of assessment
tools and intervention procedures in multiple problems, contexts and populations, are suggested and implemented
in the classroom.
The evaluation methodology used in this course, based on a written examination and on a literature review,
definition of research problems and objectives, allows the consolidation of knowledge about the various application
areas studied and to further explore specific application domains, of interest for the student, respectively. The
realization of written answers on assessment and/or intervention procedures for three themes of the program aims
to contribute to autonomous research and analyzes of information and also for continuous work throughout the
course.
This theoretical-practical-reflexive approach aims the acquisition of critical knowledge in areas of application of
Educational Psychology, but also of specific skills such as: analysis and scientific reasoning; research and
selection of information; design of intervention procedures; and oral and written communication; according to the
objectives of the program.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Bar-On, R., & Parker, J. (Eds.), (2000). The handbook of emotional intelligence: Theory,
development, assessment, and application at home, school, and in the workplace. S.
Francisco: Jossey-Bass.
Freitas, M.J., Alves, D., & Costa, T. (2007). PNEP - Desenvolver a consciência fonológica.
Lisboa: ME.
Holowenko, H. (1999). Attention deficit / hyperactivity disorder: A multidisciplinary approach.
London: Atheneum Press.
Kalichman, S. (1998). Preventing Aids: A sourcebook for behavioral interventions. Mahwah, N.J:
Lawrence Erlbaum.
Kaplan, J., & Drainville, B. (1991). Beyond behaviour modification: A cognitive-behavioural
approach to behaviour management in the school. Austin,Texas: Pro.Ed.
Mennuti, R., Freeman, A., & Christner, R. (Eds.) (2006). Cognitive-behavioral
interventions in educational settings. A handbook for practice. N.Y.: Routledge.
Ogden, J. (2003). The psychology of eating: From healthy to disordered behavior. Maiden, MA:

ACEF/1112/17957 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=947b...

372 de 393 27-04-2012 14:03



Blakwell.

Mapa XIV - Aconselhamento em Contextos Educativos, 4º Ano Psicologia da Educaçãoe da Orientação

10.4.1.1. Unidade curricular:
Aconselhamento em Contextos Educativos, 4º Ano Psicologia da Educaçãoe da Orientação

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Maria da Costa Nunes Janeiro;3h/semana; 3h/week

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria Odilia Teixeira 1h/semana

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Odilia Teixeira 1h/week

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Analisar as implicações dos diferentes paradigmas do aconselhamento psicológico em contexto educacional;
2. Analisar, conceptualizar e desenvolver as diferentes dimensões da relação de ajuda
3. Analisar, conceptualizar e desenvolver as estratégias para uma comunicação eficaz e empática
4. Analisar as implicações do código deontológico dos psicólogos nas questões relacionadas com valores,
diversidade e relação de ajuda.
5. Identificar aspectos centrais no aconselhamento vocacional face a determinadas problemáticas: escolha,
indecisão e as várias transições ao longo do curso da vida
6. Fundamentar teoricamente, desenvolver e avaliar as intervenções de aconselhamento vocacional em termos de
adequação às problemáticas envolvidas, à especificidade dos destinatários e às estratégias utilizadas

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Analyze the implications of the different paradigms of psychological counseling in the educational context;
2. Analyze, conceptualize and develop the different dimensions of the counseling relationship
3. Analyze, conceptualize and develop strategies for effective and empathic communication
4. Analyze the implications of the code of ethics for psychologists on issues related to values, diversity and the
counseling relationship
5. To Identify key aspects in vocational counseling regarding choice, indecision and tasks associated with the
normative transitions
6.To Develop and evaluate vocational counseling interventions in terms of appropriateness to the specificity of the
solicitations and clients

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Aconselhamento pessoal e vocacional.
1.1 Fundamentos teóricos para uma abordagem eclética e integradora
1.2 O Psicólogo como profissional da ajuda: competências básicas e auto-conhecimento
1.3 O código deontológico dos psicólogos portugueses. Dilemas éticos
2. Comunicação e relação de ajuda
2.1 Comportamento não verbal
2.2. Condições facilitadoras para a comunicação
2.3.Técnicas de comunicação verbal
3. Entrevista psicológica
Fases e técnicas
4 Aconselhamento aplicado às problemáticas vocacionais
4.1 - O aconselhamento vocacional no quadro do aconselhamento psicológico
4.2 - Perspectivas teóricas da psicologia vocacional e suas implicações para a intervenção
5. Aconselhamento vocacional: Métodos e técnicas de aconselhamento
5.1 – Técnicas de avaliação psicológica em aconselhamento vocacional
5.2 – A entrevista vocacional
5.3 - Aconselhamento vocacional em momentos de transição normativa
6Aconselhamento vocacional para populações com problemáticas específicas

10.4.1.5. Syllabus:
1. Personal and vocational counseling.
1.1. Theoretical foundations for an eclectic and integrative approach of counseling
1.2. The psychologist as a professional: Basic skills and self-knowledge
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1.3. The Portuguese code of ethics for psychologists. Ethical Dilemmas
2. Communication and relationship
2.1. Nonverbal behavior
2.2. Conditions that facilitate communication
2.3. Techniques of verbal communication
3. Psychological interview
3.1 Phases and techniques
4. Vocational counseling
4.1 - Theoretical perspectives of vocational psychology and its implications for intervention
5. Methods and techniques of vocational counseling
5.1 - Techniques of psychological assessment in vocational counseling
5.2 - The vocational interview
5.3 - Vocational counseling applied to different transition moments
6. Vocational counseling for people with specific needs

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos 1, 2, 3 da UC relacionam-se com os 3 primeiros pontos dos conteudos programáticos, onde se
abordam os fundamentos teóricos do aconselhamento psicológico, assim como as implicações do código
deontológico da intervenção psicológica. Os pontos 2 e 3 visam o desenvolvimento de competências consideradas
fundamentais para o estabelecimento de relações de ajuda, nomedamente as técnicas de comunicação verbal e
não verbal. e. Os pontos 4, 5 e 6 relacionam-se com os objectivos 4 e 5 e visam aprofundar o conhecimento e as
competências relacionadas com o aconselhamento vocacional em contextos educativos.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The first objectives (1, 2, 3) relates with the contents of the three first modules that discuss the theoretical
foundations of counseling, the basic skills for an effective relationship in a counseling setting and the implications
of the code of ethics of psychological interventions. Modules 4, 5 and 6 relate to the objectives 4 and 5 and aim to
deepen the knowledge and skills related to vocational counseling in educational settings.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição oral
Treino de competências necessárias ao aconselhamento: role-playing
Exercícios de aplicação sobre casos
Supervisão de trabalhos/projectos do aluno ou de grupos de alunos

Avaliação:
Participação formal nas aulas em apresentação de temas ou em exercícios programados (role-playing) 30%
Trabalho de grupo: 20%
Trabalho individual (Caso de aconselhamento vocacional): 50%

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures
Training counseling skills: role-playing
Application exercises on cases
Supervision of work / projects of students

Rating:
Participation in formal classroom presentation of themes or programmed exercises (role-playing) 30%
Group work: 20%
Individual assignment (Case of vocational counseling): 50%

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

A exposição oral dos conteúdos teóricos sobre o aconselhamento psicológico possibilita que os alunos adquiram
os fundamentos teóricos considerados necessários para o desenvolvimento de intervenções no âmbito do
aconselhamento (objectivos 1, 2 e 4).

As competências de aconselhamento são desenvolvidas com base em várias metodologias de ensino de cariz mais
prático, nomeadamente atráves de exercicios de role-playing, simulação em aula de entrevistas e análise de casos
(objectivos 3, 5 e 6).

No trabalho individual os alunos têm que planear, implementar e avaliar um caso de intervenção vocacional. Este
caso é supervisionado pelos docentes da unidade curricular em aulas específicas para o efeito e em sessões
tutoriais individuais (objectivos 5 e 6)
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10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lectures enables students to acquire the basic theoretical foundations for the development of educational
counseling interventions (Objectives 1, 2 and 4).

Diverse counseling skills are developed based on more practical methodologies , particularly through exercises,
role-playing, simulation in classroom of interviews and analysis of cases (3 goals, 5 and 6).

In the individual assignment students have to plan, implement and evaluate a case of vocational intervention. This
case is supervised by the teachers in class-specific moments and in individual tutorial sessions (objectives 5 and 6)

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Athanasou, J.A., & Van Esbroeck (Eds.) (2008). International Handbook of Career Guidance, (pp. 23-44). Springer
Science.
Egan, G. (1998). Exercises in Helping Skills. Washington: Brooks/ Cole Pub Company.
Gysbers, N., Heppner, M.J., & Johnston, J.A. (2003). Career counselling. Process, issues, and techniques, 2nd
edition. Boston: Allyn & Bacon.
Hough, M. (2006). Counselling skills and theory (2nd). Hodder & Stoughton
McMahon, M. & Patton, W. (2006). Career counseling: Constructivist approaches. OX: Routledge
Niles, S., & Bowlsbey, J.H. (2002). Career development interventions in the 21st century. Columbus, OH: Merril
Prentice Hall
Woolfe, R., Dryden, W. & Strawbridge, S. (2002). Handbook of counselling psychology (2nd ed.). London: Sage.

Mapa XIV - Intervenções Psico-Educacionais;4º Ano, Psicologia da Educação e da Orientação

10.4.1.1. Unidade curricular:
Intervenções Psico-Educacionais;4º Ano, Psicologia da Educação e da Orientação

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel Duarte;1,6h/semana;1,6h/week

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Sara Bahia; 1,6h/semana
Arlette Verhaeghe; 0,8h/semana

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Sara Bahia; 1,6h/week
Arlette Verhaeghe; 0,8h/week

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
-Promover a reflexão sobre as características específicas das intervenções psico-educacionais em contextos
diversificados.
-Desenvolver a aprendizagem de técnicas de intervenção nas abordagens dos estudantes à aprendizagem
utilizáveis com vista à promoção do sucesso e da qualidade na aprendizagem
-Desenvolver o conhecimento de perturbações específicas do desenvolvimento que dificultam as aprendizagens da
leitura/escrita e de intervenções que promovem estas aprendizagens.
-Analisar e discutir alguns programas nacionais e internacionais de intervenção comunitária.
-Desenvolver capacidades de reflexão sobre as relações entre os dados da investigação científica e as suas
aplicações em contexto de aprendizagens formais
-Desenvolver atitudes favoráveis a uma responsabilização progressiva pelas implicações científicas, técnicas e
éticas da intervenção psicológica em contextos educativos.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
-Promote the reflection on the specific characteristics of psycho-educational interventions in diverse contexts.
-Learn intervention techniques related to students ' approaches to learning for the promotion learning quality and
success
-Develop knowledge about specific disorders that hinder the development of reading and writing skills
-Analyze and discuss some national and international programs on Community interventionn.
-Reflect on the relationships between the data of scientific research and its applications in the context of formal
learning
-Develop attitudes towards a progressive accountability by the scientific, technical and ethical implications of
psychological intervention in educational contexts.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
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IIntrodução – Necessidade e Níveis da Intervenção Psico-Educacional

Modulo I – Intervenção Psico-Educacional nas Abordagens dos Estudantes à Aprendizagem
-Intervenção em: concepções dos estudantes sobre a aprendizagem, orientações motivacionais, estratégias de
aprendizagem, abordagens à aprendizagem em diferentes tarefas e diferentes áreas disciplinares

Modulo II – Intervenção Psico-Educacional para Alunos com Necessidades Educativas Especiais
-Intervenção psicoeducativa em contextos educativos formais; Caracterização de perturbações específicas;
Indicadores para a despistagem das perturbações específicas; Intervenções psicoeducativas relacionadas com a
aprendizagem da leitura/escrita; especificidades das intervenções na sobredotação e criatividade.

Modulo III: Intervenção Psico-Educacional em Contextos Comunitários
-Fundamentos da psicologia comunitária; Empowerment e Intervenção Comunitária; Contextualismo e Diversidade;
Pensamento Divergente e Criatividade

10.4.1.5. Syllabus:
Introduction – Needs and Levels of and Psycho-Educational interventions

Module I – Psycho-Educational Intervention in Students' Approaches to learning
-Intervention in: students' conceptions about learning, motivational guidance, learning strategies, approaches to
learning in different tasks, and different disciplinary areas

Module II – Psycho-Educational Intervention for Students with Special Educational Needs
- Psycho-Educational Intervention in formal educational contexts; Characterization of specific disorders; Indicators
for screening of specific disorders; Psycho-Educational Intervention related to reading and writing; interventions
on giftedness and creativity.

Module III: Psycho-Educational Intervention in community settings
-Fundamentals of community psychology; Empowerment and community involvement; Contextualismo and
diversity; Divergent thinking and Creativity

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objectivo de promover a reflexão sobre as características específicas das intervenções psico-educacionais em
contextos diversificados é promovido pela Introdução e os três módulos
O objectivo de desenvolver a aprendizagem de técnicas de intervenção nas abordagens à aprendizagem é
alcancável pelo módulo de intervenção nas abordagens dos estudantes à aprendizagem
O objectivo relacionado com as aprendizagens da leitura/escrita é alcançável pelo módulo de intervenção para
alunos com necessidades educativas especiais
O objectivo de analisar e discutir programas de intervenção comunitária em contextos comunitários

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The aim of promoting reflection on the specific characteristics of psycho-educational interventions in diverse
contexts is promoted by the introduction and the three modules
The aim of developing learning intervention techniques in approaches to learning is reached in students'
approaches to learning module.
The objective related to the learning of reading and writing is reached by the module on students with special
educational needs
The aim of analyzing and discussing Community intervention programmes in community contexts is reached in the
last module.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos de Ensino:
Exposição e exemplificação
Descrição e problematização de conceitos
Análise em grupo da literatura específica
Debate e diálogo sobre os fundamentos teóricos explorados
Estudos de caso
Participação conjunta (pequenos grupos e plenário) com vista à elaboração, implementação e avaliação de
intervenções em contexto
Auto e heteroavaliação dos processos psicológicos tratados nos conteúdos;
Exemplificação e ensaio de competências em situações simuladas
Utilização da plataforma Moodle para apoio ao desenvolvimento da UC

Avaliação:
-Planificação de uma intervenção nas abordagens à aprendizagem (em grupo)
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-2 fichas de leitura sobre 2 referências bibliográficas na área das abordagens da aprendizagem
-2 ensaios escritos sobre necessidades educativas especiais (individual)
-Avaliação de um programa de intervenção comunitária (em grupo)

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation and exemplification
Description and problematization of concepts
Group analysis of specific literature
Debate and dialogue on theoretical foundations
Case studies
Joint participation (small groups and plenary) in order to develop the formulation, implementation and evaluation of
interventions in context
Self and hetero evaluation of psychological processes;
Exemplification and skills training in simulated situations
Use of Moodle platform

Evaluation:
-Planning an intervention on approaches to learning (in Group)
Two Reading essays on two bibliographical references in the area of learning approaches
-2 essays on special needs education (individual)
-Evaluation a Community intervention program (Group)

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

O objectivo de promover a reflexão sobre as características específicas das intervenções psico-educacionais em
contextos diversificados mobiliza todos os métodos de ensino utilizados
O objectivo de desenvolver a aprendizagem de técnicas de intervenção nas abordagens à aprendizagem está
particularmente alinhado com os métodos de auto e heteroavaliação dos processos psicológicos tratados nos
conteúdos; e de
exemplificação e ensaio de competências em situações simuladas
O objectivo relacionado com as aprendizagens da leitura/escrita está particularmente alinhado com os métodos de
exposição e exemplificação; descrição e problematização de conceitos; debate e diálogo sobre os fundamentos
teóricos explorados e estudos de caso.
O objectivo de analisar e discutir programas de intervenção comunitária em contextos comunitários está
particularmente alinhado com a análise em grupo da literatura específica; debate e diálogo sobre os fundamentos
teóricos explorados
e participação conjunta em intervenções em contexto.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The aim of promoting reflection on the specific characteristics of psycho-educational interventions in diverse
contexts mobilizes all the teaching methods used
The aim of developing technical learning approaches to learning intervention is aligned with the methods of self
and hetero evaluation of psychological processes; and the exemplification and skills training in simulated
situations
The aim related to the learning of reading and writing skills is implemented by the methods of exposure and
exemplification; description and problematization of concepts; debate and dialogue on the theoretical foundations
and the case studies.
The aim of analysing and discussing Community intervention programmes in community settings is aligned with
the group analysis of specific literature; debate and dialogue on the theoretical foundations and joint participation
in contextual interventions.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Biggs, J.B. & Collis, K.F. (1982). Evaluating the quality of learning - The SOLO taxonomy. New York: Academic
Press *

Duarte, A. M. (no prelo). Aprender melhor: Aumentar o sucesso e a qualidade da aprendizagem. Lisboa: Escolar
Editora

Marton, F., Hounsell, D. and Entwistle, N., (2005) The Experience of Learning: Implications for teaching and
studying in higher education. 3rd (Internet) edition. Edinburgh: University of Edinburgh, Centre for Teaching,
Learning and Assessment.

Meijer, J. W. (2005). Educação Inclusiva e Práticas de Sala de Aula nos 2º e 3º ciclos do EnsinoBásico, Relatório
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Síntese. Odense: European Agency for Development in Special Needs Education.

Morais, J. (1997). A Arte de Ler. Psicologia Cognitiva da Leitura. Lisboa: Edições Cosmos.

Ornelas, J. (2008). Psicologia comunitária. Lisboa: Climepsi Editores,

Rodrigues, D. (org.). (2006). Educação Inclusiva. Estamos a Fazer Progressos? Lisboa: Forum deEstudos de
Educação Inclusiva.

Mapa XIV - Adaptação e Dificuldades na Aprendizagem, 4º Ano Psicologia da Educação e da Orientação

10.4.1.1. Unidade curricular:
Adaptação e Dificuldades na Aprendizagem, 4º Ano Psicologia da Educação e da Orientação

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Dulce Ribeiro Miguens Gonçalves; 4h/semana; 4h/week

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Não aplicável

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Does not apply

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Identificar factores que favorecem o sucesso e a adaptação pessoal a situações de aprendizagem
• Compreender o carácter complexo e multidimensional das dificuldades no quadro mais vasto dos processos de
aprendizagem
• Analisar diferentes modelos e concepções de “dificuldade de aprendizagem”.
• Conhecer diferentes modelos e procedimentos de avaliação de alunos em dificuldade, em diferentes contextos e
níveis de escolaridade.
• Identificar, avaliar e caracterizar dificuldades em diferentes situações de aprendizagem e de ensino.
• Planear intervenções em situações específicas de dificuldades na aprendizagem
• Planear formas de colaboração e intervenção em equipa pluridisciplinar.
• Integrar projectos de investigação em dificuldades na aprendizagem.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Identify factors that promote success and personal adaptation to learning situations.
• Understanding the multidimensional nature of the difficulties in the wider framework of learning processes.

It is intended that students be able to:
• Distinguish different models and concepts of "learning disabilities"
• Identify, assess and characterize difficulties.
• Plan interventions in specific learning difficulties
• Intervene and monitor interventions developed.
• Integrate multidisciplinary teams.
• Integrate research projects in learning difficulties.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Modelos de aprendizagem, factores de adaptação pessoal e sucesso escolar.
2. Concepções de conhecimento e inteligência; crenças epistemológicas.
3. Concepções de “dificuldade de aprendizagem”, evolução histórica, perspectivas científicas e de senso comum.
4. Sistemas de classificação e de caracterização de dificuldades na aprendizagem:
Enquadramento legal português e limites da Classificação Internacional da Funcionalidade
Análise comparada de outros sistemas: a Resposta à Intervenção
5. Avaliação de factores de adaptação e de dificuldades na aprendizagem.
Da definição do problema ao planeamento da avaliação.
Instrumentos de avaliação funcional de dificuldades na aprendizagem: observação e registo, avaliação com base
no currículo, avaliação dinâmica, avaliação análoga, avaliação operatória
6. Estratégias de prevenção e de intervenção no contexto educacional.

10.4.1.5. Syllabus:
1. Models of learning, quality and educational success.
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2. Conceptions of "learning disability", historical development, scientific perspectives and common sense.
3. Conceptions of knowledge and intelligence, epistemological beliefs and learning difficulties.
4. Systems of classification and characterization of learning difficulties. Portuguese legal framework, alternatives
and limitations of the International Classification of Functioning. Comparative analysis of other systems, e.g.:
response to intervention.
5. Assessment of learning difficulties. From the definition of the problem to evaluation planning. Instruments of
functional assessment of learning disabilities: observing and recording, evaluation based on the curriculum,
dynamic assessment, evaluation analogous operative assessment
6. Strategies for prevention and intervention in the educational context.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos seleccionados incluem modelos e bases conceptuais em que se fundamentam as metodologias e
procedimentos a desenvolver, necessários para a identificação, avaliação, intervenção e investigação em casos de
dificuldades na aprendizagem, no contexto individual ou em grupo turma.
Incluem, por outro lado, o estudo dos procedimentos a desenvolver em cada caso, em diferentes contextos, em
cada fase do processo de avaliação e de intervenção, descrevendo-os e analisando-os de forma comparada.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents include selected models and conceptual foundations that underlie the methodologies and procedures
in study, wich are necessary to the identification, assessment, intervention and investigation in cases of difficulties
in learning, in the context of individual or group class.
On the other hand, contents include methods and procedures to use in each case, in different contexts, in each
stage of the evaluation and the intervention process, describing and analyzing them in order to allow a comparison
and some application criteria.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição e debate, trabalho de grupo, trabalho de projecto, exercícios de aplicação e estudos de caso.

Elementos de avaliação contínua ao longo do semestre:
a) Trabalho individual: estudo de um caso realizado em três etapas (proposta e descrição prévia de uma dificuldade
na aprendizagem, plano de avaliação para aplicação parcial e plano de intervenção) com prazo de entrega até ao
último dia de cada um dos meses do semestre – correspondendo no total a 60% da nota final.
b) Trabalho de Individual: participação numa investigação em curso no domínio das dificuldades na aprendizagem
– correspondendo a 20% da nota final.
c) Trabalho de Grupo: para partilha de casos similares e apresentação em aula prática de uma breve revisão de
literatura e de recursos para uma das problemáticas em estudo na disciplina - correspondendo a 20% da nota final.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation and discussion, group work, project work, exercises and case studies.

Elements of continuous assessment throughout the semester:
a) Individual work: a case study conducted in three stages (pre-proposal and outline, evaluation plan for partial
implementation and plan of action) with delivery to the last day of each month of the semester - 60% of the final
grade.
b) Individual Work: participation in ongoing research in the field of learning disabilities - 20% of final grade.
c) Working Group, for sharing of similar cases and presentation in the classroom practice of a brief review of
literature and resources to one of the issues under study in the discipline - 20% of final grade.

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

Nesta unidade curricular, os alunos são informados (exposição e debate) sobre modelos e quadros conceptuais
em que se fundamentam os métodos, procedimentos e estratégias a aplicar em cada caso de dificuldades na
aprendizagem. Tais conhecimentos podem ser depois ensaiados e aprofundados em trabalhos de grupo e em
trabalhos de projecto. Sugerem-se além disso exercícios de aplicação e estudos de caso para ilustração, análise e
treino prático, para que todos possam vir a utilizar as estratégias de identificação, avaliação, intervenção e
investigação de forma consciente, adequada e autónoma.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In this course, students are informed (presentation and discussion) on models and conceptual frameworks that
underpin the methods, procedures and strategies to apply in each case of learning difficulties. Such knowledge can
then be tested and further developed in group work and project work. We suggest also practical exercises and case
studies for illustration, analysis and practical training, so that everyone can come to use the strategies of
identification, assessment, intervention and investigation in a conscious, adequate and independent way.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
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Condemarín, M. & Medina, A. (2000) Avaliação Autêntica. São Paulo: Artmed.
Cruz, V. (2009). Dificuldades de Aprendizagem Específicas. Lisboa: Lidel.
Dweck, C. (2006). Mindset: the new psychology of success. New York: Ballantine Books.
Graham, S. & Harris, K. (2005) Writing Better: Effective Strategies for Teaching Students with Learning Difficulties
Baltimore, MD: Brookes Publishing Co.
Hallahan, D.; Lloyd, J.; Kauffman, J.; Weiss, M. & Martinez, E. (2005). Learning Disabilities: Foundations,
Characteristics, and Effective Teaching. Boston:Allyn & Bacon
MacArthur, C.; Graham, S. & Fitzgerald, J. (2006). Handbook of Writing Research. New York: Guilford Press.
Reid, D. K., Hresko, W. P., & Swanson, H. L. (Eds). (1996). Cognitive Approches to Learning Disabilities. Austin:
Pro-Ed.
Shapiro, E.S. (2011). Academic Skills Problems: direct assessment and intervention. New York: Guildford Press.

Mapa XIV - Adaptação e Prevenção do Risco, 4º Ano Psicologia da Educação e da Orientação

10.4.1.1. Unidade curricular:
Adaptação e Prevenção do Risco, 4º Ano Psicologia da Educação e da Orientação

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria João Alvarez Martins, 2 h/semana; 2h/week

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria Alexandra Penedo Marques Pinto, 2h/semana

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Alexandra Penedo Marques Pinto, 2h/week

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos da UC: 1) adquirir e desenvolver quadros conceptuais relativos à adaptação e ao risco; 2) aprofundar
conhecimentos teóricos e práticos sobre áreas de promoção ao longo do ciclo de vida e; 3) sistematizar
conhecimentos no domínio da concepção e avaliação de programas. O estudante deverá adquirir competências
que lhe permitam: (a) pesquisar, seleccionar e avaliar criticamente informação científica sobre processos de
adaptação e risco e procedimentos preventivos e promocionais das intervenções em múltiplos contextos
educacionais e populações; (b) reflectir criticamente sobre propostas de intervenção no domínio da adaptação e
risco; (c) saber preparar intervenções na promoção da saúde e do bem-estar, de carácter individual e grupal, em
contextos educacionais e sustentadas na concepção e avaliação de programas; (d) comunicar de forma oral e
escrita sobre esses temas e procedimentos; (e) organizar e gerir encontros científicos e; (f) trabalhar em equipa.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Subject Aims 1) to acquire and develop conceptual frameworks regarding adaptation and risk; 2) to further
theoretical and practical knowledge on areas of promotion throughout the life course and; 3) to systematize
knowledge in the field of programme design and evaluation. The student should acquire competencies for: (a)
researching, selecting and critically evaluating scientific information on preventive and promotional adaptation and
risk processes of interventions in multiple educational and populational settings; (b) critically reflecting on
intervention processes in the field of adaptation and risk; (c) being able to prepare both individual and group
interventions in health and well-being promotion in educational settings, grounded in the design and evaluation of
programmes; (d) communicating in both oral and written form on such themes and procedures; (e) organising and
managing scientific meetings and;(f) working in a team.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Adaptação, Protecção e Risco
1.1 Promoção de competências e prevenção do risco: Características dos programas sucedidos
1.2 Factores de protecção e de risco em crianças e adolescentes
1.3 Adaptação no jovem adulto e no ensino superior
1.4 Promoção do bem-estar e adaptação no adulto

2. Desenho e Avaliação de Programas
2.1 Concepção e desenho de programas
2.2 Ciclo de intervenção e avaliação de programas

3. Promoção da Saúde e do Bem-Estar
3.1 Novas perspectivas na teoria e investigação sobre promoção da saúde e do bem-estar
3.2 Tópicos de Intervenção
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3.2.1 Envelhecimento Activo
3.2.2 Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoactivas
3.2.3 Prevenção da Violência de Género
3.2.4 Optimização do Bem-estar Subjectivo

10.4.1.5. Syllabus:
1. Adaptation, Protection and Risk
1,1 Competency promotion and risk prevention: Programme characteristics
1.2 Protection and risk factors in children and adolescents
1.3 Adaptation in the young adult and in higher education
1.4 Well-being promotion and adaptation in the adult

2. Programme Design and Evaluation
2.1 Conception and design of programmes
2.2 Intervention and programme evaluation cycle

3. Health and Well-being Promotion
3.1 New perspectives in theory and research on health and well-being promotion
3.2 Intervention topics
3.2.1 Active ageing
3.2.2 Gender Violence Prevention
3.2.3 Psychoactive Substance Consumption Prevention
3.2.4 Self-regulation in Health Behaviour

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular está organizada de forma a explorar conhecimentos teóricos e práticos com o estudante que
lhe permitam adquirir, desenvolver e aprofundar temas de adaptação e risco ao longo do ciclo de vida; aprofundar
a relação entre teoria e prática, através de trabalho de campo em tópicos de intervenção específicos em múltiplos
contextos e; sistematizar conhecimentos sobre concepção, desenho, implementação e avaliação de programas
através de conhecimento teórico e aplicado. O programa contempla temas em estreita articulação com os
objectivos teóricos e aplicados relativos aos processos de adaptação e risco em múltiplos contextos educacionais
e populações, à prevenção do risco e promoção da saúde e do bem-estar e ao desenho, implementação e avaliação
de programas / intervenções nestes domínios.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The subject is structured so as to explore theoretical and practical knowledge that will enable the student to
acquire, develop and further themes on adaptation and risk throughout the life course; to further the relationship
between theory and practice through field work in specific intervention topics in multiple settings and; to
systematise knowledge on the conception, design, implementation and evaluation of programmes through
theoretical and applied knowledge. The programme contemplates themes in strict articulation with the theoretical
and applied aims regarding adaptation and risk processes in multiple educational and populational settings, risk
prevention and health and well-being promotion and the design, implementation and evaluation of
programmes/interventions in such fields.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas assentes em exposições reflexivas da conceptualização e prática nas áreas promocionais e
preventivas da adaptação e risco com apoio de métodos audio-visuais. Pesquisa autónoma e trabalho de grupo;
debate de grupo em aula. Desenvolvimento de trabalho prático. A avaliação em regime geral envolve 1) trabalho de
grupo de preparação e dinamização de um seminário temático de um dia sobre um tema de adaptação e prevenção
do risco (30% da nota final); 2) realização individual de um conjunto de perguntas escritas para cinco temas do
programa (30% da nota final) e; 3) trabalho de grupo, escrito, para concepção e avaliação de uma intervenção de
promoção de competências ou prevenção do risco (40% da nota final). A avaliação em regime alternativo implica
exame final individual (100% da nota final).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical classes based on reflection of conceptualisation and practice in promotional and
preventive areas of adaptation and risk, supported by audio-visual methods. Autonomous research and group
work; group debate in class. Development of practical work. General regime evaluation involves 1) dynamic group
work to prepare a day seminar on a theme related to risk adaptation and prevention (30% of the final mark); 2)
individual accomplishment of written questions for five programme themes (30% of the final mark) and; 3) written
group work for the conception and evaluation of a competence promotion or risk prevention intervention(40% of the
final mark). Evaluation under the alternative regime implies a final individual exam (100% of the final mark).

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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As aulas dividem-se em dois períodos distintos, o primeiro de exposição teórica e reflexiva com debate de grupo e
o segundo de trabalho em pequeno grupo, autónomo, realizado fora do espaço de sala de aula. Esta proposta de
funcionamento da UC pretende contribuir para uma apropriação coconstruída, entre discente e docente, dos
quadros conceptuais explorados na disciplina.
A metodologia de ensino seguida em aula assenta em exposições teóricas e reflexivas com debate de grupo na
primeira parte da aula, estimulado e decorrente do trabalho de grupo de pesquisa autónoma realizado na aula
anterior, em espaço exterior à sala de aula e com acompanhamento por parte dos docentes. Esta metodologia
contribui para a pesquisa, selecção e avaliação crítica de informação científica sobre processos de adaptação e
risco e procedimentos preventivos e promocionais das intervenções em múltiplos contextos educacionais e
populações e para a reflexão crítica de propostas de intervenção no domínio da adaptação e risco. Deste trabalho
resultam perguntas que são apresentadas pelos estudantes ao longo da exposição teórica do tema. O trabalho de
elaboração de perguntas permite uma participação mais activa e envolvida dos estudantes e uma problematização
integradora entre teoria e prática.
Outra metodologia de ensino utilizada passa pela aprendizagem directa, nomeadamente através da organização de
um encontro científico (seminário) a cargo dos estudantes e com apoio dos docentes. A escolha dos temas, dos
convidados, da grelha de apresentação, da logística, dos recursos humanos e financeiros necessários, dos
convites e divulgação são da responsabilidade de todo o grupo, num trabalho de equipa que requer articulação,
autonomia e iniciativa por parte do grande grupo (toda a turma). A aprendizagem directa envolve ainda a
concepção de uma intervenção/programa, o desenho da sua avaliação e sua discussão.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The classes are divided into two separate terms, the first on reflective theory with group debate and the second an
autonomous, small-scale group work, performed outside the classroom setting. This proposal for the subject sets
out to contribute towards a co-constructed appropriation, between student and teacher, of the conceptual
frameworks analysed in the subject.
The teaching methodology followed in class is theoretical and reflective based, with a group debate at the
beginning of the class, stemming from and stimulated by the autonomous research of group work carried out in the
previous class, outside the classroom setting and monitored by teachers. This methodology contributes to the
research, selection and critical evaluation of scientific information regarding adaptation and risk processes and
preventive and promotional procedures in multiple educational and populational settings and also to the critical
reflection of intervention proposals in the field of adaptation and risk. Questions emerge from this work which are
presented by students throughout the theoretical discussion of the theme. The question-preparing work paves the
way for more student involved and active participation and a comprehensive formulation of the issue in both
theoretical and practical terms. The question devising task enables students to participate more actively and allows
for a more comprehensive approach to issues, articulating both theory and practice.
Another teaching methodology used draws on direct learning, namely through student organisation of a scientific
meeting (seminar), with teacher support. The choice of themes, guests, presentation grid, logistics, human and
financial resources, invitations and advertising are the responsibility of the whole group, in a team task requiring
articulation, autonomy and initiative on the part of the large group (the whole class). Direct learning also involves
the conception of an intervention/ programme, the design of its evaluation and discussion.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Bonino, S., Cattelino, E. & Ciairano, S. (2003). Adolescents and risk. Milão: Springer.
Bornstein,M., Davidson, L., Keyes, C., & Moore, K. (Eds.) (2003). Well-Being:
Positive development across the life course. Mahwah. NJ: Lawrence Erlbaum
Associates.
Bryant, F. & Verofff, J. (2007). Savoring: A new model of positive experience. New
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Fernández-Ballesteros, R. (Ed.) (1996). Evaluación de programas: Un guía práctica
en ámbitos sociales, educativos y de salud. Madrid: Sintesis Psicología.
Lucas, K. e Lloyd, B. (2005). Health promotion: Evidence and experience. London:
Sage.
Marques Pinto, A., & Chambel , M.J. (Eds. (2008). Burnout e engagement em contexto
organizacional. Estudos com amostras portuguesas. Lisboa: Livros Horizonte.
Romer, D. (Ed.) (2003). Reducing adolescent risk: Toward an integrated approach. Thousand
Oaks: Sage.

Mapa XIV - Teoria Organizacional, 4º Ano Psi. Rec. Humanos do Trabalho e das Organizações

10.4.1.1. Unidade curricular:
Teoria Organizacional, 4º Ano Psi. Rec. Humanos do Trabalho e das Organizações

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Curral, 4h/semana:; 4h/week
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10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Não aplicável

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Does not apply

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objectivos específicos desta UC são:
Integrar aspetos individuais, grupais e societais que explicam os processos organizacionais
Apresentar os modelos e teorias que melhor explicam o funcionamento das organizações
Sensibilizar os alunos para a interação entre as organizações e o seu meio ambiente e para a gestão dessas
interações
Explorar a interrelação entre as características estruturais da organização e as atitudes e comportamentos dos
seus membros.
No final os estudantes:
Terão adquirido competências para diagnosticar, conceber e implementar programas de intervenção
organizacional
Terão desenvolvido uma compreensão aprofundada da natureza e do funcionamento das organizações
Terão desenvolvido um conhecimento de como as organizações interagem com o seu meio ambiente e as
implicações destas interações para a eficácia organizacional
Terão desenvolvido uma compreensão da natureza da eficácia organizacional
Terão desenvolvido capacidade de trabalho em equipa e pensamento crítico.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objectives of this CU are:
To integrate individual, group, and societal issues that explain organizational processes
To highlight models and theories that account for the functioning of organizations
To sensitize students to the interaction between organizations and their environments and the management of
these interactions
To explore the interrelationship between structural features of an organization and employee attitude and
behaviour.
By the end of the module students:
Will have acquired skills in diagnosing, designing and implementing organizational intervention programmes
Will have developed a deeper understanding of the nature and functioning of organizations
Will have developed a knowledge of how organisations interact with the wider environment and the implications of
these interactions for organizational effectiveness
Will have developed an understanding of the nature of organizational effectiveness
Will have developed the ability to work in teams and think critically.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Paradigma sistémico das organizações.
A evolução da estrutura das organizações;
Relações de poder nas organizações
Os conceitos de margem de liberdade, trunfo e zona de incerteza.
O conceito de clima organizacional
Os diferentes instrumentos de medida disponíveis na literatura.
Variabilidade e força do Clima;
O conceito de tipo específico de clima: de serviço, de inovação e de segurança;
A cultura organizacional
A formação e consequências da cultura organizacional no desempenho organizacional.
As principais tipologias de cultura organizacional;
O processo de socialização organizacional
As estratégias e os agentes dos processos de socialização nas organizações;
A estratégia enquanto peça chave na relação entre a organização e o meio.
Tipologias de estratégias relevantes na literatura e relação com GRH
O modelo de integração estratégica de Bluedorn e Lundgreen.
Aplicação ao diagnóstico da eficácia e desenvolvimento organizacionais

10.4.1.5. Syllabus:
Systemic paradigm of organizations.
The evolution of organizations structure.
Relations of power in organizations.
The concepts of degree of freedom, asset and zone of uncertainty.
The concept of organizational climate
The different measuring instruments available in the literature.
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Climate variability and strength;
The concept of a specific type of climate: service, innovation and safety;
The organizational culture
The formation and consequences of organizational culture on organizational performance.
The main types of organizational culture;
The process of organizational socialization
The strategies and agents of socialization processes in organizations;
The strategy as a key element in the relationship between the organization and the environment.
Strategy typologies and their relation to HRM
Bluedorn and Lundgreen’s model of strategic integration.
Application to the assessment of organizational effectiveness and development.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A UC adota uma visão integrada sobre a organização, centrando-se sobre o impacto do design e da estrutura das
organizações nos processos organizacionais e no bem-estar dos individuos. Um aspecto particular deste módulo é
a ênfase no desenvolvimento de competências para gerir intervenções ou processos de mudança. A UC está
organizada em cinco grandes temas: relações com o meio, estrutura das organizações, poder e conflito, clima e
cultura organizacional, estratégia organizacional. Para cada tema são apresentados e discutidos o surgimento e
evolução do conceito, os modelos teóricos e suas implicações práticas, as definições operacionais e sua
mensuração. Pretende-se que os alunos fiquem a conhecer as principais teorias sobre as organizações e a sua
aplicação a contextos diversificados. Espera-se ainda que os alunos adquiram competências de diagnóstico, de
planeamento e de estimação dos resultados a obter, bem como capacidades de trabalho em equipa, de
comunicação e de pensamento crítico.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This module adopts an integrative view on organizing by focusing on the impact of the design and structure on
organizational processes and employee well-being. A particularly feature of this CU is the emphasis on the
development of skills to manage interventions or change processes. The CU is divided into five themes:
organization-environment relations, structure of organizations, power and conflict, organizational climate and
culture, organizational strategy. For each theme the emergence and evolution of the concept, the theoretical
models and their practical implications, operational definitions and measurement are presented and discussed. It is
entended that students get a deeper knowledge of main organizational theories and their application to different
contexts. It is also expected that students will acquire skills in diagnosis, planning intervention and estimation of
the results to be obtained, in addition to skills for teamwork, communication and critical thinking.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os objectivos pedagógicos e de aprendizagem de cada uma das sessões presenciais implicam a participação
activa dos estudantes. De acordo com este princípio, cada uma das sessões tem uma actividade de aplicação que
se desenvolve em pequenos grupos de quatro ou cinco estudantes (casos práticos, simulações), seguindo-se uma
apresentação, debate e discussão ao nível do grupo turma. Por outro lado, os conteúdos serão sempre
apresentados a partir de um debate entre o docente e os estudantes, o qual pressupõe a preparação prévia dos
estudantes, através da leitura da bibliografia específica antes da sessão. É com base nesta preparação que o
docente incentiva o debate com os estudantes, colocando questões que julga pertinentes em cada tema.
A avaliação inclui um estudo de caso realizado em grupo (50% da nota final); e a resposta individual a 2 perguntas
realizadas durante as aulas (50% da nota final).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching and learning objectives of each classroom sessions involve the active participation of students.
According to this principle, each session has an application activity that is performed in small groups of four or five
students (case studies, simulations), followed by a presentation, debate and discussion in the class. On the other
hand, the contents are always presented from a discussion between teacher and students, which requires prior
preparation from students, by reading the research literature before the session. It is based on this preparation that
the teacher encourages discussion with students asking questions that judges relevant to each theme.
The assessment method includes a group case study (50% of final grade), and two answers to questions performed
individually during class (50% of final grade).

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

A metodologia de ensino desta U.C. inspira-se numa teoria do desenho instruccional designada Resolução
Colaborativa de Problemas (Nelson, 1999). Esta teoria (RCP) é adequada quando os objectivos da aprendizagem
implicam o desenvolvimento de conhecimento em domínios complexos, de compete ̂ncias de resoluc ̧ão de
problemas, de competências de trabalho colaborativo e de estratégias cognitivas como o pensamento crítico e
competências meta-cognitivas. Assim, nesta U.C. abordamos o processo de aprendizagem integrando uma
perspectiva de aprendizagem cooperativa com uma perspectiva da aprendizagem centrada em problemas, criando
nos estudantes uma predisposic ̧ão para aprender em colaborac ̧ão, desenvolver compete ̂ncias de trabalho em
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grupo, aprender a formar grupos de trabalho, envolver os estudantes na resolução colaborativa de problemas, e
aprender a sintetizar e a avaliar o processo e os resultados dele decorrentes.
Em consonância com esta teoria, procuramos criar, nas aulas, um ambiente de aprendizagem onde os alunos se
sintam à vontade para expor as suas ideias de forma aberta, criando um clima de segurança psicológica que
permita a expressão de ideias, a controvérsia construtiva e a proposta de novas abordagens na resolução dos
problemas. Para além disso, incentivamos os alunos a regular a sua própria aprendizagem, tornando-se
simultaneamente autónomos e responsáveis pelo sua aprendizagem. O sistema de avaliação, com multiplos
momentos e formatos, permite que os alunos definiam os seus próprio objectivos de aprendizagem, planeem as
tarefas inerentes e monitorizem o seu desempenho, através do feedback que os professores dão.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This module teaching methodology is inspired by a theory of instructional design called collaborative problem
solving (Nelson, 1999). This theory (CPR) is appropriate when learning objectives involve the development of
knowledge in complex areas, problem-solving skills, collaborative work skills and cognitive strategies such as
critical thinking and meta-cognitive skills. Thus, in this module the learning process is addressed by integrating a
learning perspective with a cooperative approach to learning-centered problems, creating in students a willingness
to learn together, develop teamwork skills, learn to form working groups, involving students in the collaborative
resolution problems, and learn to synthesize and evaluate the process and the results arising from it.
In line with this theory, we seek to create in the classroom a learning environment where students feel free to
present their ideas in an open climate of psychological safety that allows the expression of ideas, controversy and
constructive proposal of new approaches in solving problems. In addition, we encourage students to regulate their
own learning, becoming simultaneously autonomous and responsible for their learning outcomes. The evaluation
system with multiple moments and formats, allows students to set their own learning goals, plan tasks and monitor
their performance through feedback given by the teachers.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Chambel, M.J., & Curral, L. (2008). Psicologia das Organizações: Da Estrutura à Cultura. Lisboa: Livros Horizonte.
Bluedorn, A.C., & Lundgreen, E.F. (1993). A culture–match perspective for strategic change. Research in
Organizational Change and Development, 7, 137-179. JAI Press.
Crozier, M., & Friedberg, E.(1977). L' acteur et le systéme.
Galbraith, J.R., (2002). Designing Organizations: An Executive Guide to Strategy, Structure, and Process Revised.
San Francisco: John Wiley.
Kim, T.-Y., Cable, D.M., & Kim, S.-P. (2005). Socialization tactics, employee proactivity, and person- organization fit.
Journal of Applied Psychology, 90, 232-241.
James, L.R., Choi, C.C., Ko, C.E., McNeil, P.K., Minton, M.K., Wright, M.A., & Kwang-il K. (2008). Organizational and
psychological climate: A review of theory and research. European Journal of Work and Organizational Psychology,
17, 5-32.

Mapa XIV - Relações de Trabalho e Emprego,4º Ano Psi dos Rec Humanos Trabalho e Organizações

10.4.1.1. Unidade curricular:
Relações de Trabalho e Emprego,4º Ano Psi dos Rec Humanos Trabalho e Organizações

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Eduarda Carlos Castanheira Fagundes Duarte

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria Isabel de Araújo Paredes Horta Alves, 4 h/semana

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Isabel de Araújo Paredes Horta Alves, 4 h/week

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Reconhecer a complexidade das relações entre as pessoas e as organizações e dos interesses envolvidos no
contexto profissional;
- Identificar técnicas para analisar e melhorar as relações entre grupos, de modo a selecionar as mais eficazes em
cada circunstância;
- Adquirir e construir conhecimentos sobre técnicas de negociação e de gestão de conflitos;
- Identificar casuisticamente os tipos de planeamento/'design' de funções mais adequados para motivar os
trabalhadores e tornar o trabalho o mais satisfatório possível.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To recognize the complexity of relationships between people and organizations and of the several interests that
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arise within work settings;
- To identify techniques for analyzing and improving inter-group relations, to be able to select the most appropriate
for different circumstances;
- To absorb and build knowledge about negotiation and conflict management techniques;
- To identify in each case the models for the task allocation and the design of jobs that are as motivating and
satisfying as possible.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Gestão das relações nas organizações.
2. Breve história do trabalho, da regulamentação do trabalho e das condições de trabalho.
3. Negociação coletiva, greves e queixas dos trabalhadores. Consequências individuais e organizacionais do
conflito nas relações laborais.
4. Gestão dos conflitos entre trabalhadores, entidade patronal/gestão e sindicatos/associações laborais. Resolução
de queixas e de disputas.
5. Negociação: tipos, estratégias e táticas de negociação.
6. Participação dos trabalhadores na gestão e na decisão: estratégias e estruturas. Formas alternativas de
organização do trabalho e o seu impacto nas atitudes dos trabalhadores.
7. Relações de trabalho e de emprego e motivação.
8. Planeamento/'design' do trabalho e das funções e motivação.
9. Justiça nas organizações: teorias, métodos e aplicações. A importância da perceção de justiça e equidade por
parte dos trabalhadores.
10. Cooperação, poder e comportamento ético nas organizações.

10.4.1.5. Syllabus:
1. Relationships management at work.
2. A brief history of labor and of the labor conditions regulation.
3. Collective bargaining, strikes and workers grievances. Individual and organizational consequences of labor
conflicts.
4. Conflict between employees, employers/upper management and trade unions/workers associations. Grievance
and dispute settlement.
5. Negotiation: types, strategies and tactics.
6. Workers participation in their organization's decision-making processes: strategies and structures. Alternative
forms of organization and their impact in workers' attitudes and motivation.
7. Labor and employee relations and motivation.
8. Motivation through work and job design.
9. Justice in organizations: theory, methods, and applications. The importance of perceived fairness.
10. Cooperation, power and ethical behavior in organizations.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O progresso e sucesso das organizações são impossíveis sem cooperação e relações harmoniosas.
Esta U. C. tem como objetivo transmitir aos alunos a noção da complexidade das relações estabelecidas e da
conciliação dos interesses envolvidos a nível organizacional, e que incluem relações entre trabalhadores, entre
trabalhadores e entidade patronal ou gestão de topo, entre empregadores, e entre trabalhadores ou empregadores
e as organizações que os representam, como sindicatos e associações patronais.
Os temas tratados cobrem os processos pelos quais estas relações são expressas, nomeadamente negociação
coletiva, participação dos trabalhadores na tomada de decisão e resolução de queixas e litígios.

Coloca-se ênfase nos conceitos, teorias e técnicas provenientes da área da Psicologia do Trabalho e das
Organizações para analisar e melhorar as relações intergrupos, e na sua aplicação prática à gestão e resolução de
conflitos, negociação e 'design' do conteúdo e do contexto de trabalho.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Organizational progress and success are impossible without cooperation and harmonious relationships.

This curricular unit objective is to convey an overview of the complexity of the relationships and interests involved
in organizational settings, which stem from relationships between individual workers, between workers and their
employer/upper managers, between employers, and between employers and workers and the organizations formed
to promote their respective interests.

The topics addressed cover the processes through which these relationships are expressed, such as, collective
bargaining, worker's participation in decision-making and grievance and dispute settlement.

The focus is placed on concepts, theories and techniques for analyzing and enhance inter-group relations derived
from Work and Organizational Psychology and on their practical application to conflict management and resolution,
negotiation and work and job design.
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10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
São utilizados o método expositivo, a análise e a apresentação oral de textos e de temas, o estudo de casos, os
exercícios práticos individuais e de grupo, presenciais e com recurso à Internet.

A avaliação é contínua e composta por cinco momentos avaliativos (cada um com peso de 20% para a nota final):
uma Apresentação Oral Sintética, uma Apresentação Oral Desenvolvida, dois Trabalhos de Grupo e uma Síntese
final / Estudo de Caso.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures by teacher, articles and book chapters analysis and oral presentations by students, case studies,
individual and group reports, in person and by Internet.

Assessment of students learning progress is continuous and comprises five formal evaluation moments (each one
with 20% weight on the final grade): one short oral presentation, one long oral presentation, two group reports and
a final individual case study to integrate all the learnings made throughout the semester.

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

A metodologia de ensino e a avaliação utilizada foram concebidas para suscitar uma participação ativa por parte
dos estudantes no estudo e reflexão sobre os conceitos, processos e técnicas abordados, tendo, por isso, de
realizar apresentações orais individuais, trabalhos de grupo e estudos de caso sobre os temas que fazem parte do
programa.

Há foco na análise de estudos de campo, o que permite aos alunos refletir sobre vantagens e inconvenientes das
várias técnicas e práticas, e conhecer casos de sucesso e de insucesso, para que possam desenvolver sentido
crítico e prepararem-se para aconselhar e fazer opções sobre processos de gestão das relações a implementar nas
organizações em que venham a trabalhar.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching and learning assessment methods were designed to elicit students active participation and the
reflection about the concepts, processes and techniques addressed and, so, to make oral presentations, group
reports and case studies about the several topics covered.

There is also a focus on field research analysis, in order to consider advantages and disadvantages of the several
techniques and practices studied, and to know success stories and failures, developing critical analysis skills and
preparing students to, in the future, advise and select the relationships management processes which are the most
suitable to be implemented in their organizations.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Anderson, N., Ones, D. S., Sinangil, H. K. & Viswesvaran, C., eds. (2005). "Handbook of Industrial, Work and
Organizational Psychology" (Vol. 2). London: Sage Publications.
Arnold, J., Randall, R. et al. (2010). "Work Psychology, Understanding Human Behaviour in the Workplace" (5th ed).
Essex: Pearson Education Ltd.
Caetano, A., Vala, J., eds. (2007). "Gestão de Recursos Humanos, contextos, processos e técnicas" (2ª ed.). Lisboa:
Editora RH
Cartwright, S. & Cooper, C., eds. (2008). "The Oxford Handbook of Personnel Psychology". New York: Oxford
University Press
Doyle, C. E. (2004). "Work and Organizational Psychology - An Introduction with Attitude". East Sussex, UK:
Psychology Press
Drenth, P., Thierry, H. & de Wolff, Ch., eds. (1998). "Handbook of Work and Organizational Psychology" ( 2nd ed).
(Vol. III, Vol. IV). Hove: Psychology Press Ltd.
Furnham, A. (2006). "The Psychology of Behaviour at Work, The Individual in the Organization" (2nd ed.). East
Sussex, UK: Psychology Press

Mapa XIV - Temas de Cognição Social Aplicada, 4ºAno Cognição Social Aplicada

10.4.1.1. Unidade curricular:
Temas de Cognição Social Aplicada, 4ºAno Cognição Social Aplicada

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Augusto Boto Ferreira 2 h/semana

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
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Luís Curral 2 h/semana

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Luís Curral 2 h/week

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular explora o campo emergente da cognição coletiva nas organizações. Após uma revisão dos
fundamentos teóricos, serão revistos os principais avanços da cognição social nos domínios mais relevantes da
Psicologia Organizacional.
Compreender a base teórica multidisciplinar da cognição organizacional
Conhecer o contributo da cognição social para a compreensão do comportamento humano, tanto dentro como
entre as organizações.
Discutir as implicações da cognição social para a concepção de tarefas, de funções e de novas formas de
organização.
Explicar o papel das estruturas de conhecimento na tomada de decisão organizacional.
Compreender o conceito de sensemaking e as suas implicações para a teoria organizacional.
Analizar os principais avanços da cognição social nos domínios mais relevantes da Psicologia Organizacional.
Saber aplicar os métodos de investigação da cognição social no diagnóstico organizacional.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Um contexto histórico, duas tradições: Factores humanos vs. Teoria organizacional
Fundamentos teóricos da cognição organizacional
Seis perspetivas teóricas dominantes:
Teoria do schema e modelos mentais
Teoria da decisão comportamental, especialmente heuristicas e enviesamentos
Teoria da atribuição
Abordagem da teoria da identidade social
Enactment e sensemaking
Teoria da aprendizagem social
Domínios de aplicação da cognição organizacional:
Diferenças Individuais
Desenho do Trabalho e Ergonomia Cognitiva
Motivação no trabalho
Selecção e Avaliação de Pessoal
Grupos de Trabalho e Equipas
Formação e Desenvolvimento
Stress e Saúde Ocupacional
Liderança
Tomada de Decisão Organizacional
Mudança Organizacional e Desenvolvimento
Métodos de recolha de informação:
Mapeamento cognitivo
Medidas implícitas
Medidas de conhecimento procedural e implícito.

10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular está organizada em três blocos. O primeiro bloco corresponde à emergencia e evolução da
cognição organizacional, salientando as principais tradições teóricas nas quais esta disciplina se baseia. No
segundo bloco são apresentados os domínios da Psicologia Organizacional, que mais têm beneficiado das teorias
cognitivas, salientando-se os contributos de diferentes teorias para os problemas concretos das organizações e
dos seus membros. No terceiro bloco, apresentamos uma nova forma de olhar para velhos problemas, através dos
métodos mais comuns em psicologia cognitiva. Espera-se ainda que permita aos alunos adquirirem competências
de diagnóstico, de planeamento de uma intervenção e de estimação dos resultados a obter, para além de favorecer
a o pensamento crítico e a aquisição de capacidades de trabalhar em equipa.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
<no answer>
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10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Cada uma das sessões tem uma actividade de aplicação que se desenvolve em pequenos grupos de quatro ou
cinco estudantes, seguindo-se uma apresentação e discussão alargada. Por outro lado, os conteúdos serão
sempre apresentados a partir de um debate entre o docente e os estudantes, o qual pressupõe a preparação prévia
dos estudantes, através da leitura da bibliografia específica. É com base nesta preparação que o docente incentiva
o debate com os estudantes, colocando questões que julga pertinentes em cada tema. A avaliação inclui um
trabalho individual e um trabalho de grupo (50% da nota final cada). Para o primeiro, cada aluno deve ler um
"clássico" relacionada com a cognição organizacional e escrever uma crítica sobre o mesmo, discutindo a sua
contribuição para a teoria e investigação. No segundo, os alunos irão escolher uma metodologia de investigação
utilizada em psicologia cognitiva e escrever um ensaio sobre a aplicação desse método à cognição organizacional.

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.

A metodologia de ensino desta U.C. baseia-se numa teoria do desenho instruccional designada Resoluc ̧ão
Colaborativa de Problemas, a qual é especialmente adequada a objectivos da aprendizagem que impliquem a
aquisição de
conhecimento em domínios complexos, de estratégias cognitivas como o pensamento crítico e compete ̂ncias
meta-cognitivas. Assim, nesta U.C. abordamos o processo de aprendizagem integrando uma perspectiva de
aprendizagem colaborativa com uma perspectiva da aprendizagem centrada em problemas. Os métodos de ensino
propostos nesta U.C., visam criar nos estudantes uma predisposic ̧ão para desenvolver competências de análise e
de crítica, mas também competências de resoluc ̧ão colaborativa de problemas, aprendendo a sintetizar e a avaliar o
processo e os resultados dele decorrentes.
Em consonância com esta teoria, procuramos criar, nas aulas, um ambiente de aprendizagem onde os alunos se
sintam à vontade para expor as suas ideias de forma aberta, criando um clima de segurança psicológica que
permita a expressão de ideias, a controvérsia construtiva e a proposta de novas abordagens na resolução dos
problemas. Para além disso, incentivamos os alunos a regular a sua própria aprendizagem, tornando-se
simultaneamente autónomos e responsáveis pelo sua aprendizagem. O sistema de avaliação, com diferentes
momentos e formatos, permite que os alunos definam os seus próprio objectivos de aprendizagem, planeem as
tarefas inerentes e monitorizem o seu desempenho, através do feedback que os professores dão.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Gilovich T, Griffith D, & Kahneman D, eds. (2002). Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment.
Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press
Hodgkinson, GP & Healey, MP. (2008). Cognition in organizations. Annual Review of Psychology, 59, 387–417.
March JG, Simon HA. (1958). Organizations. New York: Wiley
Meindl, JR, Stubbart, C & Porac, JF. (1996). Cognition within and between organizations. SAGE.
Neale MA, Tenbrunsel AE, Galvin T, & Bazerman MH. (2006). A decision perspective on organizations: social
cognition, behavioural decision theory and the psychological links to micro- and macro-organizational behaviour. In
The Sage Handbook of Organization Studies, ed. SR Clegg, C Hardy, TB Lawrence, WR Nord, pp. 485–519. London:
Sage
Thompson, L.L., Levine, J.M., & Messick, D.M. (1999). Shared cognition in organizations : The management of
knowledge. Mawhaw, NJ: Lawrence Erlbaum.

Mapa XIV - Psicologia e Direito, 4º Ano Cognição Social Aplicada

10.4.1.1. Unidade curricular:
Psicologia e Direito, 4º Ano Cognição Social Aplicada

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>
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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>

10.4.1.9. Bibliografia principal:
<sem resposta>

Mapa XIV - Mediação Familiar e Comunitária - 4º Ano, Psi Clínica e Saúde, Núcleo Psicologia Clínica Sistémica

10.4.1.1. Unidade curricular:
Mediação Familiar e Comunitária - 4º Ano, Psi Clínica e Saúde, Núcleo Psicologia Clínica Sistémica

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Teresa Meireles Lima da Silveira Rodrigues Ribeiro 2,5h / semana,; 2,5h/week

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Isabel Maria de Santa Bárbara Teixeira Nunes Narciso Davide
1,5h / semana

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
sabel Maria de Santa Bárbara Teixeira Nunes Narciso Davide
1,5h/ week

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1)Aprofundar conhecimentos sobre: (a) o fenómeno do conflito, processos de reacção e de resolução de conflitos
em diferentes contextos familiares e comunitários; (b) mediação familiar e comunitária, modelos de mediação,
fases, estratégias e contra-indicações; (c) stress, crise, resiliência e bem-estar em contextos familiares e
comunitários ;(d) processos relacionais em grupos específicos (e.g.imigrantes; comunidades e grupos de exclusão
social; minorias étnicas e/ou religiosas).
2)Desenvolver competências de avaliação e intervenção em resolução de conflitos e em mediação familiar e
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comunitária.
3)Desenvolver competências de avaliação e intervenção em mediação relativamente a um conjunto alargado de
vulnerabilidades (e.g. pobreza, exclusão, violência, doença mental) que atingem as pessoas nas sociedades
complexas e o configuram como sujeitos sociais em risco a necessitar de protecção no quadro de programas de
prevenção e de acção institucional.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1) To deepen knowledge about:(a) the phenomenon of conflict, conflict reaction and conflict resolution processes,
in different family and community contexts; (b) family and community mediation, mediation models, phases,
strategies and contraindications;(c) stress, crisis, resilience and wellbeing in family and community contexts; (d)
relational processes in specific groups (e.g.imigrantes; social exclusion groups and communities, ethnic minorities
or religious).
2) develop skills of assessment and intervention in conflict resolution and mediation in family and community
contexts;
3) assessment and intervention skills of mediation for a wide range of vulnerabilities (e.g. poverty, exclusion,
violence, mental illness) that reach people in complex societies and configure it as social subjects at risk in need of
protection in the framework of prevention programmes and institutional action.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Fundamentos históricos e teóricos da Mediação Familiar e da Mediação Comunitária
2. Perspectiva da Complexidade Sistémica e o Modelo Ecossistémico de Bronfenbrenner.
3. Perspectivas sobre o conflito e tipologias.
4. Comunicação e reacção aos conflitos
5. A resolução extra-judicial dos conflitos em diferentes contextos : divórcio, regulação das responsabilidades
parentais, relações pais-filhos, relações intergeracionais e com outros contextos (eg: família-escola-comunidade).
6. Mediação familiar e comunitária : princípios e características; modelos de mediação; fases do processo de
mediação
7. Estratégias de mediação
8. Tipos de mediação comunitária: colaboradora, advocacia social, conflitos comunitários e multicultural
9. Populações-alvo da Mediação Comunitária
10. Investigação: factores de risco e resiliência; integração e reinserção social, redes sociais e suporte social;
sentido de comunidade; rituais e rotinas familiares e comunitária; sensibilidade cultural.

10.4.1.5. Syllabus:
1. Historical and theoretical foundations of family mediation and community mediation
2. The perspective of systemic complexity and the ecosystemic model of Bronfenbrenner.
3. Perspectives on conflict and typologies
4. Communication and reaction to conflicts
5. The extra-judicial settlement of conflicts in different contexts: divorce, regulation of parental
responsibilities,parents-children relations, intergenerational relationships and relationships to other contexts (eg:
family-school - commnunity).
6. Family and Community Mediation: principles and characteristics; mediation models; stages
7. Mediation strategies
8. Types of community mediation: colaborative, social advocacy and multicultural
9. Target populations of Community Mediation
10. Research: risk factors and resilience; integration and social rehabilitation, social networks and social support;
sense of community; community and family routines and rituals; cultural sensitivity.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos foram elaborados tendo como eixo central o modelo sistémico na mediação familiar e
comunitária com indivíduos, casais, famílias e comunidades em contextos de conflito. Assim, e em coerência com
os descritores de Dublin para o 2º ciclo, pretende-se que os alunos demonstrem capacidade para integrar e aplicar
conhecimentos num quadro de intervenção sistémica, desenvolvam competências específicas de mediação familiar
e comunitária, e reflictam sobre implicações e responsabilidades éticas da intervenção em diversos contextos :
divórcio, regulação das responsabilidades parentais, relações intergeracionais, relações entre grupos específicos,
relações comunitárias. Pretende-se, ainda, que desenvolvam competências de análise e decisão ao nível do estudo
de casos e competências de comunicação oral e escrita.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus were prepared in relation with the central axis systemic intervention with individuals, couples, families
and communities at conflict contexts. Accordingly, and consistent with the Dublin descriptors for the 2nd cycle, It
is intended that students will demonstrate the ability to integrate and apply knowledge in a systemic intervention
framework, develop specific skills of community and family mediation, and reflect on implications and ethical
responsibilities of the intervention in various contexts: divorce, regulation of parental responsibilities,
intergenerational relations, relationships between specific groups, community relations. It is, also, intended that
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students develop their skills of analysis and decision-making concerning case studies and written and oral
communication skills.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Simulações, estudos de caso, visualizações de filmes, debates, exercícios em grupo, exposição teórica, role-play.
Regime Geral:
Exercício em grupo - Estudo de caso e relatório escrito (ponderação de 50%).
Exame escrito final Individual - (sem consulta) (ponderação de 50%).

Regime Alternativo (opção para alunos abrangidos pelo Regime Especial):
Exame Escrito Final Individual - (sem consulta)

A aprovação na unidade curricular implica uma nota igual ou superior a 9,5 nos elementos de avaliação.
Aos alunos considerados em situação de excepção comprovada, não se colocam exigências quanto à assiduidade.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Simulations, case studies, movie previews, discussions, group exercises, role-play, theoretical exposure.
General Scheme:
Exercise in group - case study and report writing (50%).
Individual final written examination- (no query) (50%).
Alternative Scheme (option to students covered by the special scheme):
Individual final written examination - (no query).
The approval in curricular unit implies a note or above 9.5 in elements of assessment.
Students considered in exceptional situation, don't need attendance proof.

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

De acordo com as directrizes do Processo de Bolonha, consideramos essencial um modelo de organização
pedagógica centrado sobretudo no estudante e baseado na aquisição de competências, o que implica, em
coerência, metodologias de ensino/aprendizagem e avaliação diversificadas que estimulem e reforcem, nos
estudantes, uma atitude pró-activa e autónoma no processo de aprendizagem, sendo o papel dos docentes,
sobretudo de orientador e catalisador das aprendizagens.
Assim, e partindo do eixo central que define esta unidade curricular - intervenção sistémica com indivíduos, casais,
famílias e comunidades em contextos de conflito -, pretendemos criar um contexto de aprendizagem que enfatize o
papel principal do aluno, reforce a sua responsabilidade, iniciativa, criatividade, autonomia e auto-regulação;
promova a co-construção de aprendizagens, através de um clima colaborativo e de partilha de conhecimentos e
reflexões; e incentive a continuidade da aprendizagem para além dos tempos de contacto em sala de aula e em
tutoria. Neste sentido, o processo de ensino/aprendizagem e de avaliação basear-se-á, sobretudo, nas seguintes
metodologias que permitem desenvolver todas as competências referidas nos Descritores de Dublin para o 2º
ciclo:
1) Trabalho em pequenos grupos (exercícios de reflexão, debate/discussão, relatórios escritos de estudo de casos,
role-plays, etc), que potencia a pesquisa e exploração de materiais de aprendizagem, a partilha de ideias, a reflexão
crítica, o desenvolvimento da eficácia no discurso oral e escrito, a resolução de problemas, a assertividade, a
escuta, a cooperação, o trabalho em equipa, a autonomia e a auto-regulação .
2) Debates e discussões em grupo-turma que estimulam a participação, a reflexão crítica, a partilha de
conhecimentos, opiniões e sugestões, e reflectem a consideração pelo pensamento dos estudantes.
3) O questionamento reflexivo que estimula a participação dos estudantes, e fomenta a reflexão crítica e o
aprofundamento da compreensão e aplicabilidade dos conhecimentos ao nível de diferentes formatos e quadros
estratégicos de intervenção sistémica.
4) O role-play que permite desenvolver o pensamento crítico, a criatividade, a resolução de problemas, promove a
participação e motivação, e o treino de competências específicas de intervenção.
5) O visionamento de filmes que permite o treino de observação e de análise de situações clínicas.
6) As apresentações de estudos de caso por docentes e mediadores familiares convidados que constituem uma
oportunidade de enriquecer e articular conhecimentos teóricos e práticos relativamente à intervenção sistémica.
7) A exposição teórica permite a elaboração de sínteses teóricas, integrando os contributos e reflexões dos alunos.
8) O trabalho autónomo, fora da sala de aula, acompanhado por momentos regulares de tutoria, será fortemente
incentivado, através da realização de trabalho individual.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In accordance with the guidelines of the Bologna process, we consider essential a pedagogical organization model
that focus mainly on the student, and based on the acquisition of skills, which implies, consistent, learning and
teaching methodologies that stimulate and strengthen diverse assessment, in the students, a proactive and
autonomous attitude in the learning process, being the role of teachers, especially of advisor and catalyst of
learning. Thus, and extends from the central axis that defines this curriculum unit - systemic intervention with
individuals, couples, families and communities at contexts of conflict - we want to create a learning environment
that emphasizes the primary role of the student, strengthen its responsibility, initiative, creativity, autonomy and
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self-regulation;promote the co-construction of learning, through a sharing and collaborative climate of knowledge
and reflections; and encourages the continuation of learning beyond the contact time in classroom and tutoring. In
this sense, the process of teaching learning and evaluation will be based on the following methodologies that allow
you to develop all the competences referred in the Dublin descriptors for the 2nd cycle:
1) Work in small groups (exercises for reflection, debate/discussion, case studies written reports, role-plays, etc),
that enhances the search and exploration of learning materials, sharing ideas, critical thinking,the development of
effectiveness in oral speech and writing, problem solving, assertiveness, listening, cooperation, teamwork,
autonomy and self-regulation;
2) Debates and group discussions which stimulate participation, critical reflection, sharing knowledge, opinions
and suggestions, and reflect the consideration by the students' thought;
3) Reflective questioning that encourages the participation of students, and encourages critical reflection and
deepening understanding and applicability of knowledge at the level of different formats and strategic frameworks
of systemic intervention;
4) The role-play that lets you develop critical thinking, creativity, problem-solving, promotes participation and
motivation, and the specific skills training intervention.
5) Viewing of movies that allows the training of observation and analysis of clinical situations.
6) Presentations of case studies by teachers and family mediators guests who provide an opportunity to enrich and
articulate theoretical and practical knowledge concerning systemic intervention.
7) Theoretical exposure allows the elaboration of theoretical synthesis, integrating the contributions and reflections
of the students.
8) Autonomous work, outside the classroom, accompanied by regular moments will be strongly encouraged,
mentoring, through individual work.
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