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Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
UL + UC

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

A2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
FP + FPCE

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

A3. Ciclo de estudos:
Programa Inter-Universitário de Doutoramento em Psicologia, na especialidade de Psicologia Clínica - área
temática: Psicologia da Família e Intervenção Familiar

A3. Study cycle:
Inter-University PhD Program in Psychology, specialization area of Clinical Psychology: thematic area of Family
Psychology and Family Intervention

A4. Grau:
Doutor

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Despacho nº 23729/2008, DR 2ª série, nº 182, 19 de Setembro de 2008

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Psicologia Clínica

A6. Main scientific area of the study cycle:
Clinical Psychology

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março
(CNAEF).

311

A7.2. Classificação da área secundária, do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março
(CNAEF), se aplicável.

---

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de
Março (CNAEF), se aplicável.

---

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

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

A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006):
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3 anos

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
14

A11. Condições de acesso e ingresso:
a) - Grau de mestre ou equivalente legal em Psicologia;
b) - A título excepcional os titulares do grau de licenciado em Psicologia obtido num formato anterior à
implementação do Processo de Bolonha, em cinco anos de formação (correspondentes, pelo menos, a 300 ECTS),
ou equivalente legal, detentores de um currículo escolar e científico especialmente relevante, que seja reconhecido
como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pela Comissão Científica e Coordenadora.
c) - A título excepcional os titulares do grau de mestre ou de licenciado obtido num formato anterior à
implementação do Processo de Bolonha, em cinco anos de formação (correspondentes, pelo menos, a 300 ECTS),
ou equivalente legal, em outras áreas científicas, detentores de um currículo escolar e científico especialmente
relevante, que seja reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pela Comissão
Científica e Coordenadora.

A11. Entry Requirements:
a) Master Degree in Psychology or legal equivalent;
b) Exceptionally, holders of a lince degree in psychology in a format prior to the implementation of the Bologna
process,in five years of training (corresponding to at least 300 ECTS), or legal equivalent, that have a curriculum
academicly and scientificly relevant, which is recognized as attesting the capacity to carry out this cycle of studies
by the Scientific Coordinating Commission;
c) Exceptionally, holders of a master or lince degree in other scientific areas, in a format prior to the
implementation of the Bologna process,in five years of training (corresponding to at least 300 ECTS), or legal
equivalent, that have a curriculum academicly and scientificly relevant, which is recognized as attesting the
capacity to carry out this cycle of studies by the Scientific Coordinating Commission.

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):

Não

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):

Não aplicável Not applicable

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Não aplicável

A13.1. Ciclo de Estudos:
Programa Inter-Universitário de Doutoramento em Psicologia, na especialidade de Psicologia Clínica - área
temática: Psicologia da Família e Intervenção Familiar

A13.1. Study Cycle:
Inter-University PhD Program in Psychology, specialization area of Clinical Psychology: thematic area of Family
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Psychology and Family Intervention

A13.2. Grau:
Doutor

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não aplicável

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

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*

Metodologia/Methodology MET/Met 6 0

Estatística/Statistics EST/Sta 6 0

Psicologia/Psychology PSI/Psy 150 18

(3 Items)  162 18

A14. Plano de estudos

Mapa II - Não aplicável - 1º Ano

A14.1. Ciclo de Estudos:
Programa Inter-Universitário de Doutoramento em Psicologia, na especialidade de Psicologia Clínica - área
temática: Psicologia da Família e Intervenção Familiar

A14.1. Study Cycle:
Inter-University PhD Program in Psychology, specialization area of Clinical Psychology: thematic area of Family
Psychology and Family Intervention

A14.2. Grau:
Doutor

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

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

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

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

A14.5. Plano de estudos / 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)

Metodologia/Methodology MET/Met Semestral/semester 162 TP: 30 6 Obrigatória/Compulsory

Estatística/Statistics EST/Sta Semestral/semester 162 TP: 30 6 Obrigatória/Compulsory

Seminário Temático Optativo I/

Thematic Seminar Optional I
PSI/Psy Semestral/semester 162 S: 45 6

Sub Temáticos a escolher

/Sub-Theme to choose

Seminário Temático Optativo II/
Thematic Seminar Optional II

PSI/Psy Semestral/semester 324 S: 45 12
Sub Temáticos a escolher
/Sub-Theme to choose

Seminário de Acompanhamento
do Plano de Tese / Dissertation
Plan Seminary

PSI/Psy Semestral/semester 810 S: 15; OT: 15 30 Obrigatória/Compulsory

(5 Items)       

Mapa II - Não aplicável - 2º Ano

A14.1. Ciclo de Estudos:
Programa Inter-Universitário de Doutoramento em Psicologia, na especialidade de Psicologia Clínica - área
temática: Psicologia da Família e Intervenção Familiar

A14.1. Study Cycle:
Inter-University PhD Program in Psychology, specialization area of Clinical Psychology: thematic area of Family
Psychology and Family Intervention

A14.2. Grau:
Doutor

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

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Tese de Doutoramento/PhD

Dissertation
Psi/Psy Anual 1620 S:15; OT:15 60

Obrigatória

/Compulsory

(1 Item)       

Mapa II - Não aplicável - 3º Ano

A14.1. Ciclo de Estudos:
Programa Inter-Universitário de Doutoramento em Psicologia, na especialidade de Psicologia Clínica - área
temática: Psicologia da Família e Intervenção Familiar

A14.1. Study Cycle:
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Inter-University PhD Program in Psychology, specialization area of Clinical Psychology: thematic area of Family
Psychology and Family Intervention

A14.2. Grau:
Doutor

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

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Tese de Doutoramento/PhD Psi/Psy Anual 1620 S:15; OT:15 60
Obrigatória
/Compulsory

(1 Item)       

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

A15.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

A15.1. If other, specify:
<no answer>

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

Professoras Doutoras Ana Paula Relvas, Madalena Alarcão, Isabel Narciso, Maria Teresa Ribeiro

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

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
<sem resposta>
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A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

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

<sem resposta>

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.

<sem resposta>

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

<no answer>

A17.4. Orientadores cooperantes

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

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

<sem resposta>

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

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher
training study cycles)

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional /
Professional Qualifications

Nº de anos de serviço /
No of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A19

A18. Observações:

O Programa Inter-Universitário de Doutoramento organiza-se pelo sistema de créditos ECTS e enquadra-se nos
princípios e normas constantes no Regulamento dos Doutoramentos pela Universidade de Coimbra e no
Regulamento dos Estudos Pós-Graduados da Universidade de Lisboa.
O plano curricular e de mobilidade compreende duas fases:
a) Curso de formação avançada/estudos avançados com a duração de dois semestres, e uma carga de trabalho do
estudante correspondente a 60 créditos ECTS;
b) Elaboração da tese de doutoramento, sua discussão e aprovação, com uma carga de trabalho do estudante
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correspondente a 120 créditos ECTS (mínimo de 4 semestres).
O curso de formação avançada/estudos avançados deve ser entendido como um período propedêutico e probatório
e organiza-se de acordo com 5 grandes Unidades Curriculares: Seminário Temático Optativo I e II, Metodologia e
Estatística e Seminário de Acompanhamento de Plano de Tese.
Pela obtenção de 60 ECTS (correspondentes ao curso de doutoramento) será conferido um Diploma de Estudos
Avançados em “Psicologia Clínica – Psicologia da Família e Intervenção Familiar”, atribuído pelas Universidades de
Coimbra e de Lisboa conjuntamente.
Pela obtenção de 180 ECTS será conferido o grau de Doutor em “Psicologia Clínica – Psicologia da Família e
Intervenção Familiar”, titulado por diploma único atribuído conjuntamente pelas Universidades de Coimbra e de
Lisboa.

Nota:
A resposta à questão 7.1.1.é negativa, uma vez que não houve ainda conclusão de teses de doutoramento no
âmbito do programa, esperando-se tal para o final de 2012.

A18. Observations:

The Inter-University Program PhD is organized by the ECTS credit system and fits the principles and standards
contained in the regulation of PhD from the University of Coimbra and the Regulations of Graduate Studies, from
the University of Lisbon.
The curriculum and mobility comprises two phases:
a) Advanced training program/ advanced studies with duration of two semesters, and a student work load
representing 60 ECTS credits;
b) Preparation of the PhD dissertation, discussion and approval, with student work load corresponding to 120 ECTS
credits (minimum of 4 semesters). This time, the student is enrolled in Lisbon or Coimbra depending on the
institution to which the supervisor belongs
The advanced course / advanced studies should be viewed as a preliminary training probationary period and is
organized according to 5 major Units: Thematic Seminar Optional I and II, Methodology, Statistics and Supervision
Thesis Plan Seminar.
With 60 ECTS completed (corresponding to the advanced training program) a Diploma of Advanced Studies in
Clinical Psychology - Family Psychology and Family Intervention, issued by the Universities of Coimbra and Lisbon
together is issued.
With 180 ECTS completed the degree of Doctor in Clinical Psychology – Family Psychology

Note:
The answer to the question 7.1.1.is negative, since there were still completing doctoral theses within this program,
waiting for the end of 2012.

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.
1) proporcionar aos doutorandos uma formação/investigação especializada em temáticas relacionadas com a
Psicologia da Família e Intervenção Familiar; 2) encorajar a análise crítica das investigações realizadas no domínio
e fomentar o desenvolvimento de competências de investigação requeridas para a excelência do conhecimento
científico; 3) promover através da cooperação estratégica nacional e internacional, o emprego científico e a
integração de investigadores em redes de conhecimento facilitadoras da internacionalização da investigação
nacional; 4) contribuir para a criação de quadros altamente especializados e com competência e possibilidade de
intervenção diferenciada nas diversas vertentes da concepção e aplicação das políticas sociais e de saúde
dirigidas à família; 5) promover o progresso científico e tecnológico das instituições parceiras, sedimentando
projectos em curso e desenvolvendo novas investigações, adequadas às necessidades da comunidade e aos
requisitos de excelência.

1.1. Study cycle's generic objectives.
1) To provide to PhD students a specialized training/research in issues related to Family Psychology and Family
Intervention, 2) to encourage the critical analysis of research carried out in the field and promote the development
of research skills required for excellence in scientific knowledge; 3) to promote through national and international
strategic cooperation, the scientific employment and integration of researchers in knowledge networks that
facilitate the internationalization of national research, 4) to contribute to the creation of highly skilled and
competent people that are able to intervene in the various different parts of design and implementation of social
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and health policies directed to family, 5) to promote scientific and technological progress of partner institutions,
consolidating ongoing projects and developing new researches, appropriate to community needs and requirements
of excellence.

1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
O desenvolvimento do 3.º ciclo de estudos nas instituições de Ensino Superior portuguesas integra os planos
estratégicos da UC e da UL e a promoção de programas de investigação e de pós-graduação constitui uma das
principais recomendações para a modernização das universidades. O 3º ciclo de estudos justifica-se como forma
de dar continuidade ao ciclo de estudos integrado em Psicologia (Mestrado Integrado), concluindo, deste modo, a
formação superior tal como está preconizada pelo Processo de Bolonha. Por outro lado, a realização do 3º ciclo de
estudos permite a criação de contextos e redes de investigação consistentes, contribuindo para a promoção de
programas de excelência de cooperação internacional o que permite igualmente fomentar o prosseguimento da
actividade científica, por exemplo através da realização de pós-doutoramentos.
Este Curso de Doutoramento no domínio científico da Psicologia (Especialidade: Psicologia Clínica), versando a
temática da Psicologia da Família e Intervenção Familiar, tem o enquadramento interinstitucional de uma parceria
estabelecida entre a FPCE-UC e a FP – UL, e de diversas colaborações com docentes de instituições de referência
de ensino superior estrangeiras.
A finalidade do Curso de Doutoramento em Psicologia Clínica é a promoção da excelência no avanço do
conhecimento científico na temática geral da Psicologia da Família e Intervenção Familiar, através da realização de
investigações originais inscritas num programa que comporta alguma diversidade, subdivido em dois seminários
temáticos. O primeiro, subordinado ao tema da Resiliência e Vulnerabilidades Familiares, inclui os seguintes
módulos: Estilos Parentais, Vinculação e Ciclo de Vida Familiar; Educação e Competências Parentais; Satisfação e
Qualidade Conjugal; Parentalidades em diversas configurações familiares (divórcio, monoparentalidade,
adopção,etc.); Violência Familiar; Família e Condições Crónicas de Doença. O segundo, incidindo sobre a temática
específica das Intervenções Terapêuticas Familiares, integra os módulos de Educação Parental, Promoção e
Enriquecimento Conjugal, Mediação Familiar e Comunitária, Terapias Narrativas e Intervenção em Crise. Em cada
um destes seminários temáticos, os estudantes escolhem alguns dos módulos que são propostos até perfazerem
os ECTS necessários. De destacar, também, as duas unidades curriculares cruciais para a investigação:
Metodologia e Estatística. O Curso de Doutoramento em Psicologia Clínica comporta, portanto, uma organização
em duas vertentes - uma de ensino, a outra de investigação - correspondendo este modelo à tendência dominante
nas Universidades Europeias, decorrente tanto do Processo de Bolonha como da própria globalização do
conhecimento científico ao mais alto nível de especialização.

1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy.
The development of the 3rd cycle of studies in Portuguese Higher Education institutions integrates the strategic
plans of UC and UL, and the promotion of research and postgraduate programs is one of the main
recommendations for the modernization of universities. The third cycle of studies is justified as a way to continue
the integrated cycle of studies in Psychology (Integrated Master), thus, concluding higher education as it is
advocated by the Bologna Process. On the other hand, the implementation of the 3rd cycle of studies allows the
creation of consistent contexts and research networks, contributing to the promotion of excellence programs of
international cooperation which also fosters the extension of scientific activities, for example by performing
post-doctorates.
This PhD Course in the science area of Psychology (Specialty: Clinical Psychology), dealing with the theme of
Family Psychology and Family Intervention, has the institutional framework of a partnership between UC and FPCE
and UL - FP, as well as several collaborations with teachers coming from reference higher education institutions
from abroad.
The purpose of the PhD in Clinical Psychology is to promote excellence in the advancement of scientific knowledge
on the general theme of Family Psychology and Family Intervention, by conducting original research projects
included in a program that includes some diversity and that is divided in two thematic seminars. The first, on the
theme of Family Resilience and Vulnerability, includes the following modules: Parenting Styles, Attachment and
Family Life Cycle, Education and Parenting Skills, Marital Satisfaction and Quality; Parenthoods in various family
configurations (divorce, single parenthood, adoption, etc. .), Family Violence, Family and Disease Chronic
Conditions. The second focuses on specific themes of Family Therapeutic Interventions and integrates the
modules: Parental Education, Marital Promotion and Enrichment, Family and Community Mediation, Narrative
Therapy and Crisis Intervention. In each of these thematic seminars, students choose some of the modules until
they totalize the needed ECTS. Moreover, there are two key units for research: Methodology and Statistics. The PhD
in Clinical Psychology involves, therefore, an organization in two areas – one related to teaching, and another to
investigation - corresponding this model to the dominant trend in European Universities, resulting from the
Bologna process as well as from the globalization of the scientific knowledge at its higher degree of specialization.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
A divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes é realizada através de múltiplos canais de informação,
nomeadamente através da divulgação nos sítios da internet das respectivas Faculdades, de folhetos realizados
para o efeito e disponibilizados por email para os endereços constantes nas listas de email existentes em ambas as
Faculdades e de um documento informativo que circula antes do início do ano pelos docentes e no início do ano
pelos estudantes, com informação científica, pedagógica e de funcionamento detalhada.

ACEF/1112/24182 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1570...

8 de 62 30-04-2012 9:55



1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.
The disclosure of the objectives to teachers and students is carried out through multiple channels of information,
namely through the presentation on websites of the respective Faculties, flyers done for this purpose and sent by
email to the addresses listed on the mailing lists of both Faculties, and also through a document distributed before
the start of the year to teachers, and at the beginning of the year to students, which includes detailed scientific,
educational and operational information.

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.

No sentido de agilizar os necessários processos e tomadas de decisão, bem como a articulação com os órgãos de
gestão e os serviços administrativos das Faculdades e Universidades associadas, a gestão científico-pedagógica
do curso é garantida por uma Comissão Científica e Coordenadora constituída por quatro docentes (dois da
FPCEUC e dois da FPUL, sendo um eleito presidente) eleita pelos Conselhos Científicos das duas Faculdades
associadas que nela delegam as suas competências em matéria de direcção, coordenação e avaliação do
programa, nomeadamente a aprovação, revisão e actualização de conteúdos programáticos e a distribuição do
serviço docente (cf. regulamento do Programa Inter-Universitário de Doutoramento em Psicologia Clínica –
Psicologia da Família e Intervenção Familiar). Esta Comissão rege-se por um protocolo assinado entre as
Direcções das duas Faculdades que define os procedimentos administrativos e financeiros necessários ao
funcionamento do curso.

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.

In order to accelerate the necessary processes and decision making, as well as liaison with the management
councils and the administrative departments of the colleges and universities associated, the scientific-pedagogical
management of this course is guaranteed by a Scientific and Coordinating Committee composed of four teachers (2
from FPCEUC and 2 from FPUL, being one an elected as president) elected by the Scientific Councils of the 2
Colleges associated. The 2 faculties delegate in this Committee the responsibilities for directing, coordinating and
evaluating the program, including approval, review and updating of program contents and distribution of teaching
duties (see regulation of the Inter-University PhD Program in Clinical Psychology - Family Psychology and Family
Intervention). This Committee is governed by a protocol signed between the Directions of both Colleges which
defines the administrative and financial procedures necessary for the operation of the course.

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, promovidas pela Comissão Científica e Coordenadora. Realizam-se reuniões com docentes e estudantes,
no início do 1º semestre e final de cada semestre do curso de formação avançada, com o objectivo de aferir
procedimentos de funcionamento e de avaliação, determinar as linhas de investigação a privilegiar em cada ano e
proceder a um balanço geral sobre as actividades lectivas, com sugestões para o ano seguinte e para o novo curso
de formação avançada. Finalmente existe um representante de alunos para cada uma das edições do Programa de
Doutoramento que promove a comunicação organizada, mas mais informal entre estudantes e 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.

Teachers are called to decide whenever is appropriate to make global decisions about the cycle of studies or about
the teaching / learning processes in general meetings of teachers or in meeting with specific groups, promoted by
the Scientific and Coordinating Committee. There are meetings with teachers and students at the beginning of the
first semester and at the end of each semester of the advanced training course, in order to assess operating and
evaluation procedures, determine the research lines to focus on each year and carry out a general assessment on
the teaching activities, with suggestions for the following year and the new advanced training course. Finally there
is a member of students in each edition of the PhD program that promotes the organized communication, but more
informal between students and teachers.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
Existem diversos procedimentos inerentes ao Ciclo de Estudos, regulamentados quer em legislação e normas
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internas das Universidades associadas e das respectivas Faculdades, quer em legislação nacional que contribuem
para a qualidade do Ciclo de Estudos. Na UC a Divisão de Avaliação e Melhoria Contínua e na UL o Conselho de
Garantia de Qualidade (CGQ) têm por missão promover e avaliar a qualidade no quadro da política de qualidade
definida para a Universidade. A coordenação e implementação de medidas são responsabilidade do Gabinete de
Garantia da Qualidade na UL e da Divisão de Avaliação e Melhoria Contínua na UC. Cumprindo o Art. 22º dos
Estatutos da FP-UL, a Comissão de Avaliação Interna (CAI) tem por missão definir procedimentos para a
aprovação, acompanhamento e avaliação periódica dos Ciclos de Estudo. Na FPCE-UC a nomeação de uma CAI,
prevista nos estatutos, desenvolve trabalhos de avaliação interna e de garantia de qualidade no que respeita à UO e
seus cursos.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle.
There are several procedures inherent to the Cycle of Studies, regulated not only by legislation and internal rules of
the associated Universities and their Faculties, but also by national legislation that contribute to the quality of the
Cycle of Studies. In UC the Division of Assessment and Continuous Improvement and in UL the Board of Quality
Assurance are responsible for promoting and evaluating quality within the quality policy defined for the
University.The coordination and implementation of measures are the responsibility of the Quality Assurance Office
in UL and the Division of Assessment and Continuous Improvement in UC. In compliance with the Article 22nd of
the Statutes of FPUL, the Internal Assessment Committee(CAI) must establish procedures for approving,
monitoring and periodic evaluation of the Cycles of Study. In FPCEUC the nomination of a CAI, planned in the
statutes, develops internal evaluation and quality assurance regarding the UC and its courses.

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

Na UC e na UL os responsáveis máximos pela implementação da qualidade é equipa
reitoral, em articulação com a Divisão de Avaliação e Melhoria Contínua e com o
Conselho de Garantia de Qualidade, respectivamente. Internamente, em ambas as
Faculdades, as direcções, em articulação com os coordenadores de curso e o Serviço de
Qualidade Pedagógica ou Comissão de Avaliação Interna (CAI), garantem a implementação
das directrizes emanadas da Reitoria no que respeita à garantia da Qualidade e participam
activamente na promoção de iniciativas de actividades na área da Qualidade. A CAI da FPCE da UC é presidida pela
Professora Doutora Luísa Morgado. (Professora Catedrática e Diretora da FPCE da UC)Na FP-UL a CAI é presidida
pela Doutora Maria João Afonso, a qual representa a FP-UL no CGQ, coordenado pela Pró-Reitora, Professora
Doutora Ana Nunes de Almeida.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
In UC and UL the ultimately responsible entity for quality implementation is the Dean’s Office Team in conjunction
with the Division of Assessment and Continuous Improvement and the Quality Assurance Office, respectively.
Internally, in both Faculties, the Management, together with the course coordinators and the Quality Assurance
Office or Internal Assessment Committee, ensure the implementation of the guidelines issued by the Dean
regarding quality assurance and participate actively in initiatives promoting activities in the area of Quality. The
Internal Assessment Committee from FPCE UC is managed by Professor Luísa Morgado (Professor and Diretor of
FPCE UC). In FP-UL the Internal Assessment Committee is managed by Professor Maria João Afonso, who
represents FP-UL on the Board of Quality Assurance, managed by Professor Ana Nunes de Almeida.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
Os inquéritos de resposta facultativa efectuados aos estudantes e docentes nas Faculdades associadas dirigem-se
sobretudo a unidades curriculares (UC) do 1º e 2º ciclos. É, no entanto, prática corrente, a recolha de informação
sobre o funcionamento do Ciclo de Estudos, quer através de questionários em suporte digital quer através de
reuniões com os estudantes. Esta prática é seguida pela Comissão Científico-Coordenadora do programa de
doutoramento e pelos Conselhos Pedagógicos de cada instituição que auscultam os estudantes em cada edição
do doutoramento. A informação recolhida é analisada pela CCC em conjunto com os docentes com
responsabilidades nas UCs e na supervisão das dissertações, em ligação com as Direcções das respectivas
Faculdades. Os Conselhos Científicos das respectivas UO realizam reuniões periódicas, no âmbito das quais são
também discutidos diversos aspectos e tomadas as subsequentes decisões relativamente ao funcionamento do
Ciclo de Estudos.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle.
The optional surveys conducted to students and teachers in the associated Faculties, are aimed at curricular units
from the 1st and 2nd cycles. However, it is common to have data collected about the Cycle of studies functioning,
either through online questionnaires or in meetings with students. This strategy is followed by the Scientific
Coordinating Commission of the PhD program and by the Pedagogical Councils of each institution which listen to
students in each edition of the PhD. The information collected is analyzed by the SCC together with teachers with
responsibilities in the units and supervision of thesis, in connection with the management of the respective
Faculties. The Scientific Councils of the respective Faculties hold regular meetings, within which are also
discussed various aspects and subsequent decisions taken regarding the functioning of the cycle of studies.
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2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade
<sem resposta>

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria.
Na sequência da avaliação de necessidades solicitada aos estudantes pela Comissão Científica e Coordenadora do
programa e pelos Conselhos Pedagógicos de cada instituição associada foram introduzidas alterações na segunda
edição do programa. As alterações foram de carácter científico (alteração nos ECTS de alguns subtemas dos
módulos do Seminário Temático II para evitar dispersão e possibilitar maior aprofundamento de áreas de
investigação do programa; seminários de escrita científica e de publicação de artigos científicos), pedagógico
(existência de grupos distintos na disciplina de análise e tratamento de dados, em função das necessidades e nível
de conhecimento dos estudantes) e logístico (sala de trabalho para doutorandos no espaço das Faculdades).

2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions.
Following the needs assessment requested to students by the Scientific and Coordinating Committee of the
program and by the Pedagogical Councils of each member institution, changes were made in the second edition of
the program. There were scientific changes (ECTS change in some sub-themes of the Thematic Seminar II modules
so as to avoid dispersion and provide greater depth of the program research areas; scientific writing and papers
publishing seminars), pedagogic changes (creation of distinct groups in the analysis and data processing unit,
depending on the needs and knowledge level of students) and logistic changes (workroom for PhD students in the
Faculties).

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
O Doutoramento Inter-Universitário em Psicologia Clínica, área temática Psicologia da Família e Intervenção
Familiar foi acreditado preliminarmente pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior a 5 de Abril de
2011 (CEF/0910/24182)

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
Accreditation performed on April 5, 2011 by the National Accreditation Agency A3ES (CEF/0910/24182)

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios,
salas de computadores, etc.).

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa V. Spaces

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

Salas de aula / Classrooms 452

Salas equipadas com material informático/ Rooms equipped with computers 124

Bibliotecas / Libraries 877.3

Salas de trabalho em grupo / Group work group rooms 205

Auditórios/Anfiteatros / Auditorium / Amphitheater 441

Salas de reunião / Meeting rooms 216

Salas de visão num só sentido / One-way vision room 91

Salas de vídeo-conferência/ Video-conference rooms 100

Gabinetes docentes/ Professors’ Offices 240

Direcção/ Management Areas 150

Bar 313.1

Serviços Académicos/ Academic Services 179.7

Total 3389

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos e
científicos, materiais e TICs).
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Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials
Número /
Number

Acervo documental/Documents (monografias, revistas científicas impressas e documentos multimédia e audiovisuais)/
Collection of documents (monographs, journals and other printed and audiovisual media documents)

65699

Computadores /Computers 52

Projector multimédia/ Multimedia Projector 8

Softwares diversos/ Diverse software 12

Televisor/Television 3

Internet sem fios/ wireless internet 2

Gravador de vídeo e áudio/ Audio and Video recorder 12

Acesso à base de dados a partir do domicílio (e.g., PsycARTICLES, PsycINFO, Proquest, Ovid Mental Health) / Online data
base accessible from (eg, PsycARTICLES, PsycINFO, Proquest, Ovid Mental Health)

2

Instrumentos (Testes e Provas) de avaliação do domínio cognitivo-intelectual, incluindo baterias de inteligência e memória,

testes e provas de avaliação das capacidades de organização percetiva, estruturação espacial, desenv.grafo-motor e
lateralidadeapacidades cognitiva e raciocínio

35

Instrumentos (Testes e Provas) de avaliação da personalidade e da psicopatologia, incluindo inventários de personalidade, de

psicopatologia clínica e da personalidade, provas projetivas e escalas de auto-avaliação e de hetero-avaliação para
problemáticas específicas

40

A FP/CIPUL participa na rede de recursos da UL que permitem acesso a outros equipamentos para investigação incluindo

captura de movimentos oculares ou dados de ressonância magnética funcional
3

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

apresentação de estímulos e estímulos e recolha de respostas.

4

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

3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Colaboraram nas actividades docentes e de investigação do programa de doutoramento algumas equipas
internacionais, nomeadamente 4 equipas europeias, uma da Universidade Autónoma de Barcelona, coordenada
pelo Prof. Juan Luis Linares, outra da Universidade de Deusto–País Basco, com o Prof. Roberto Pereira e outra da
Universidade de Hamburgo, com a Prof. Monika Bullinger. De universidades americanas colaboraram: a Prof.
Barbara Fiese, da Universidade de Illinois; o Prof. Robert Pushak, de Child and Youth Mental Health Services,
Canada; a Prof.Helena Franco, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A colaboração de outros parceiros
estrangeiros no programa decorreu da especificidade dos projectos de investigação desenvolvidos pelos
estudantes nas diferentes edições e contámos com a colaboração de 4 universidades. Na 2ª edição do programa
passou a existir 1 vaga destinada ao contingente especial de candidatos originários da UPRA em virtude do
protocolo existente entre a UC e UPRA.

3.2.1 International partnerships within the study cycle.
Some international teams, including four European teams, have collaborated in teaching and research activities of
the PhD program. One from the Autonomous University of Barcelona, coordinated by Prof. Juan Luis Linares,
another from University of Deusto-Basque Country, with Prof. Roberto Pereira and another from the University of
Hamburg, with Prof. Monika Bullinger. From the American universities there has been the collaboration of: Prof.
Barbara Fiese, University of Illinois, Prof. Robert Pushak, Child and Youth Mental Health Services, Canada; Prof.
Helena Franco, from Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. The collaboration with other foreign partners in
the program resulted from the specificity of research projects developed by students in different editions and we
have benefited from the collaboration of four universities.
In the 2nd edition of the program it was created a vacancy directed to candidates from UPRA, due to existing
protocol between UC and UPRA.

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
Colabora com o programa de doutoramento o Instituto de Ciências Sociais da UL, através da disponibilização de
módulos e cursos sobretudo no âmbito da metodologia e da análise de dados. A colaboração com outras
instituições de ensino superior envolve, ainda, a leccionação de seminários por parte de docentes da Universidade
do Minho e da Universidade do Porto.

3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.
There is collaboration with the PhD program of the Institute of Social Sciences UL, through the availability of
modules and units mainly in the scope of methodology and data analysis. The collaboration with other institutions
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of higher education also involves the teaching of seminars by professors of the University of Minho and University
of Porto.

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
Diversos estudantes deste programa de doutoramento, com o objectivo de obter também o título de Doutoramento
Europeu (título associado ao grau de Doutor conferido por universidades europeias conforme Diário da República,
II Série, n.º 218, 10 Novembro de 2008 - nº 3003/2008), têm realizado períodos de aprendizagem científica
(investigação e clínica) nas seguintes universidades com que foram estabelecidos convénios para esse efeito:
departament de Psiquiatria y Medicina Legal e Escola de Terapia Familiar de lo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
da Universidade Autónoma de Barcelona, com o Prof. Juan Linares; no Morgan Centre the Study of Relationships
and Personal Life da Universidade de Manchester, com as Profs. Sue Heath e Vanessa May; Department of Clinical
Psychology (Children and Couples/Families) da Universidade de Zurique, com o Prof. Guy Bodenmann;
dipartimento di Psicologia ed Centro di Ateneo sulla Famiglia, da Universidade Católica de Milão, com o Prof.
Giancarlo Tamanza.

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
Several students of the PhD program in order to also obtain the title of European PhD (title associated with the
degree of PhD conferred by European universities according to Diário da República, Series II, no. 218, 10th
November 2008 – no. 3003/2008), have developed periods of scientific learning (research and clinical) at the
following universities, with which agreements have been established for this purpose: departament de Psiquiatria y
Medicina Legal and School of Family Therapy of Hospital de la Santa Creu i Sant Pau of the Autonomous University
of Barcelona, with Prof. Juan Linares; at the Morgan Centre the Study of Relationships and Personal Life at
University of Manchester, with Profs. Sue Heath and Vanessa May; Department of Clinical Psychology (Children
and Couples/Families) at the University of Zurich, with Prof. Guy Bodenmann; dipartimento di Psicologia ed Centro
di Ateneo sulla Famiglia, at Milan Catholic University, with Prof. Giancarlo Tamanza.

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
Na sequência de colaborações e parcerias existentes entre instituições do sector público e a FPCEUC e a FPUL é
oferecida formação e intervenção desenvolvida no âmbito dos projectos de investigação e a colaboração das
instituições na disponibilização de amostras e respectiva recolha de dados.No âmbito das conferencias e ateliers
de formação, têm sido disponibilizadas entradas a profissionais e instituições que colaboram com o Programa
Doutoral no âmbito da investigação desenvolvida.
Os estudantes têm sido convidados a apresentar os seus trabalhos no âmbito de actividades de divulgação nos
media, nas escolas e noutras instituições como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Hospitais Universitários
de Coimbra e Ministério da Justiça, a título de exemplo.

3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
Following collaborations and partnerships between public sector institutions and FPCEUC and FPUL it is offered
training and intervention developed in research projects and the collaboration of institutions in providing samples
and data collection. Within the framework of conferences and training workshops, have been made available entries
to professionals and institutions collaborating with the Doctoral Program in the field of research developed.
Students have been invited to present their work as part of outreach activities in the media, in schools and other
institutions such as the Santa Casa da Misericordia de Lisboa, University Hospitals of Coimbra and the Ministry of
Justice, for example.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Maria Madalena dos Santos Torres Veiga de Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Madalena dos Santos Torres Veiga de Carvalho

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

Universidade de Coimbra

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
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Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educaçao da

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria Cristina Cruz de Sousa Portocarrero Canavarro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Cristina Cruz de Sousa Portocarrero Canavarro

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

Universidade de Coimbra

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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 - Madalena Moutinho Alarcão e Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Madalena Moutinho Alarcão e Silva

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

Universidade de Coimbra

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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):
Ana Maria Portela Nunes de Sousa Ferreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
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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 Marques Alberto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria Marques Alberto

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

Universidade de Coimbra

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria Filomena Ribeiro da Fonseca Gaspar
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Filomena Ribeiro da Fonseca Gaspar

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

Universidade de Coimbra

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Ana Paula Pais Rodrigues da Fonseca Relvas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Paula Pais Rodrigues da Fonseca Relvas

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

Universidade de Coimbra

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

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

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

Mapa VIII - 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:
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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):

<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

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 Madalena dos Santos Torres Veiga
de Carvalho

Doutor Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

Maria Cristina Cruz de Sousa Portocarrero

Canavarro
Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Madalena Moutinho Alarcão e Silva Doutor Psicologia Clinica 100 Ficha submetida

Ana Maria Portela Nunes de Sousa Ferreira Doutor Matemática/Estatística 100 Ficha submetida

Isabel Maria de Santa Bárbara Teixeira
Nunes Narciso Davide

Doutor Psicologia Social 100 Ficha submetida

Isabel Maria Marques Alberto Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Maria Filomena Ribeiro da Fonseca Gaspar Doutor Psicologia da Educação 100 Ficha submetida

Ana Paula Pais Rodrigues da Fonseca
Relvas

Doutor Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

Maria Teresa Meireles Lima da Silveira
Rodrigues Ribeiro

Doutor Psicologia Social 100 Ficha submetida

Wolfgang Rudiger Lind Doutor
Psicologia / Psicologia

Social
100 Ficha submetida

   1000  

<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
10

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
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10

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
10

4.1.3.3.b Percentagem de docentes em tempo integral com grau de doutor (campo de preenchimento automático,
calculado após a submissão do formulário)

<sem resposta>

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

4.1.3.4.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
ano (campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

<sem resposta>

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

4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) (campo
de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

<sem resposta>

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente
actualização

A Universidade de Coimbra aprovou o Regulamento de Avaliação do Desempenho Docente em 2010, sendo
publicado em DR II Série, Nº 87, de 5 de Maio. A Avaliação dos docentes da FPCE-UC foi feita por ponderação
curricular nos anos de 2004-2010. No Conselho Científico de 6 de Janeiro de 2011 foram aprovados os “Critérios de
avaliação de desempenho docente” para o triénio de 2011-2013. A Universidade de Lisboa aprovou o Regulamento
de Avaliação do Desempenho dos Docentes em Junho de 2011 e no dia 1 de Março foi completado o Regulamento
de Avaliação do Desempenho dos Docentes da Faculdade de Psicologia, após um debate alargado. Este começou
imediatamente a ser aplicado, em relação aos anos de 2008- 2011, em termos apenas de uma ponderação
curricular, mas com base nos mesmos critérios e indicadores, e a partir de 2012 com uma grelha aprovada
(disponível no relatório de avaliação do Mestrado Integrado em Psicologia).
Apesar de regulamentos de avaliação do desempenho docente recentes, os docentes foram sempre regularmente
avaliados na sua actividade científica e pedagógica através das diferentes provas e concursos, dos relatórios
quinquenais, assim como das avaliações relativas à actividade pedagógica conduzidas pela Comissão Científica e
Coordenadora do programa de doutoramento e pelos Conselhos Pedagógicos das Faculdades associadas. As
avaliações incluem inquéritos e entrevistas aos estudantes sobre o funcionamento do curso e das respectivas
unidades curriculares. Os dados, depois de tratados, são disponibilizados aos estudantes das novas edições e aos
docentes para planeamento da nova edição do curso.
A actualização do corpo docente tem sido um objectivo da Comissão Científica e Coordenadora, pautando-se pela
organização ou pela adesão a diversas acções realizadas pelas Faculdades associadas, desde a utilização de
metodologias específicas (NVivo; Modelos de Equações Estruturais; Avaliação Psicométrica dos Instrumentos), ao
apoio à divulgação (EndNote, Repositório) e à divulgação científica com a organização de múltiplas conferências e
workshops nas áreas de conhecimento exploradas no programa. Existe também um esforço claro para manter as
bibliotecas atualizadas com as monografias e revistas científicas fundamentais em todas as áreas do programa.

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The University of Coimbra has approved the Regulations of the Teaching Performance Assessment in 2010,
published in DR Series II, No. 87, dated 5th of May. The assessment of FPCE-UC teachers was made by weighting
their curriculum in the years 2004-2010. In the Scientific Council of 6th January 2011 the "Criteria for evaluating
teacher performance" were approved for the triennium 2011-2013. The University of Lisbon approved the Regulation
of Evaluation of Teachers Performance in June 2011 and on the 1st of March the Regulation of Evaluation of FP
Teachers Performance was completed, after an extended debate. This immediately began to be applied, for the
years 2008 - 2011, just in terms of curriculum analysis, but with the same criteria and indicators, and in 2012 with an
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approved grid (available on the evaluation report of the Integrated Master in Psychology). Although these
regulations of teacher performance assessment are recent, teachers have always been regularly evaluated on their
scientific and educational activity through various examinations and contests, quinquennial reports, as well as the
evaluations of the educational activity conducted by the Scientific and Coordinating Committee of the PhD program
and Pedagogic Councils of the associated Faculties. The evaluations include surveys and interviews with students
about the functioning of the course and related units. The data, once processed, are made available to students of
new editions and to teachers for planning for the new edition of the course. The update of the faculty teachers has
been a goal of the Scientific and Coordinating Committee, always focusing on the organization or by adherence to
various actions taken by the Associated Faculties, from the use of specific methodologies (NVivo; Structural
Equation Modeling; psychometric evaluation of instruments) , support for broadcasting (EndNote, Resources) and
scientific disclosure with the organization of many conferences and workshops in the knowledge areas of the
program. There is also a clear effort to keep the libraries updated with the fundamental monographs and journals in
all program areas.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
<sem resposta>

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos.
Dada a natureza interinstitucional do programa, este não possui pessoal docente directamente afecto ao ciclo de
estudos. O doutoramento usufrui dos funcionários da FPCEUC e da FPUL vinculados à assessoria técnica,
serviços académicos, serviços financeiros, suporte técnico, biblioteca, funcionários de apoio às salas e
seguranças.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle.
Given the interinstitutional nature of the program, this does not have staff directly engaged to the study cycle.
The PhD has the support of the FPCEUC and FPUL staff connected to technical assistance, academic services,
financial services, technical support, library and rooms and security support staff.

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos.
Não se aplica.

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle.
Does not apply.

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
Não se aplica.

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
Does not apply.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
Não se aplica.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
Does not apply.

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 11

Feminino / Female 89

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 0

24-27 anos / 24-27 years 36

28 e mais anos / 28 years and more 64

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 21

Centro / Centre 54

Lisboa / Lisbon 14

Alentejo / Alentejo 0

Algarve / Algarve 0

Ilhas / Islands 4

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 23

Secundário / Secondary 50.5

Básico 3 / Basic 3 23.5

Básico 2 / Basic 2 0

Básico 1 / Basic 1 3

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais

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

Situação profissional dos pais / Parents %

Empregados / Employed 46.5
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Desempregados / Unemployed 0

Reformados / Retired 10.5

Outros / Others 43

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 0

2º ano curricular 15

3º ano curricular 13

 28

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 0 14 0

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 0 14 0

N.º colocados / No. enrolled students 0 17 0

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 0 17 0

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 0 0 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

 0 62 0

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 pela Comissão Científica e Coordenadora do programa, a qual está
disponível, acompanha e fornece informação aos estudantes durante o seu percurso académico, quer ao nível da
adaptação ao ciclo de estudos e aos múltiplos serviços disponibilizados pelas Faculdades associadas, quer no
percurso de selecção e escolha de formação dentro e fora (nacional e internacional) da oferta formativa do
programa, na divulgação de acções relevantes para a formação dos estudantes, bem como no trabalho de ligação
aos docentes com vista à determinação dos orientadores de tese. Para além disso a FPCE da UC e a FP da UL
dispõem, respectivamente, do GAE (Gabinete de Apoio ao Estudante) e do GAPE (Gabinete de Apoio Psico-
Pedagógico) os quais desenvolvem acções de acompanhamento aos alunos do início ao fim do seu percurso
académico.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
The educational support is mainly done by the Scientific and Coordinating Committee of the program, which is
available, monitors and provides information to students during their academic career not only in terms of
adaptation to the cycle of studies and to the multiple services provided by the Associated Faculties, but also during
the selection and choice of training inside and outside (national and international) of the training offer of the
program, in the diffusion of relevant actions for the training of students as well as the work of connecting with
teachers so as to determine the thesis supervisors.
Moreover FPCE of UC and FP of UL have, respectively, the GAE (Office for Student Support) and GAPE (Office of
Psycho-Pedagogical Support) which develop students follow-up actions from beginning to end of their academic
journey.

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 UC e UL e das Faculdades
associadas, em particular.

ACEF/1112/24182 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1570...

21 de 62 30-04-2012 9:55



No início do curso decorre uma reunião de acolhimento aos estudantes com a participação dos docentes das duas
Faculdades. A integração envolve o conhecimento e contacto com estudantes das Faculdades associadas e com
estudantes de edições anteriores. O contacto entre diferentes Faculdades é estimulado pelo incentivo à
participação nas actividades de formação realizadas por cada Faculdade associada e pela organização de uma
plataforma de informação partilhada por todos, dinamizada habitualmente pelos próprios estudantes. A
organização de sessões de apresentação de projectos em curso desenvolvidos pelos estudantes de edição
anteriores, a presença destes estudantes nas conferências e workshops realizados e a participação na sua
investigação têm sido formas encontradas para o estímulo à integração dos estudantes numa comunidade
académica mais vasta.

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 UC and UL in general, and of the Faculties,
in particular.
At the beginning of the course there is a students’ welcome meeting with the participation of teachers from the two
Faculties. The integration involves knowledge and contact with students of both faculties and with students from
previous editions. The contact between different faculties is stimulated by encouraging the participation in training
activities conducted by each faculty member and by the organization of an information platform shared by all,
normally enhanced by students. The organization of poster presentation sessions of ongoing projects developed
by students from the previous editions, the presence of these students in conferences and workshops and
participation in their investigation, have been fostering the integration of students into a wider academic
community.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
A Comissão Científica e Coordenadora divulga informação sobre concursos a bolsas e projectos por parte de
diversas instituições, embora esta informação não seja procurada de forma sistemática e seja dada maior atenção
aos concursos da FCT. São igualmente divulgados anúncios de emprego em actividades de natureza científica.
Uma vez que a maioria dos estudantes tem actividade profissional ou usufrui de bolsa de doutoramento não tem
havido preocupação pela sua inserção no mercado de trabalho, concomitante à realização do curso.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
The Scientific Coordinating Committee broadcasts information on grants and projects by various institutions,
although this information is not sought in a systematic way and greater attention is given to FCT contests. Job
advertisements in scientific activities are also disclosed. Since most students have a professional activity or a PhD
scholarship, there has not been a major concern on their inclusion in the labor market, concomitant with the course
accomplishment.

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

Foram introduzidas alterações de natureza científica, pedagógica e logística, decorrentes dos inquéritos de
satisfação aos estudantes realizados pela Comissão Científica e Pedagógica do programa e das entrevistas
realizadas pelos Conselhos Pedagógicos das Faculdades associadas. Os resultados da avaliação realizada na
presente edição serão tomados em consideração em edições futuras.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
Changes have been made on scientific, pedagogical and logistic, resulting from student satisfaction surveys
conducted by the Scientific and Educational Council of the program and interviews conducted by the Associated
Faculties of the Pedagogical Council. The results of the evaluation in the present edition are considered for future
editions.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
Promove-se e incentiva-se a mobilidade dos estudantes e o contacto inter-institucional, apoiando formas de
colaboração como a co-orientação de teses, o intercâmbio com outros programas de estudos (e.g. os cursos
realizados no estrangeiro podem ser reconhecidos para efeitos de contabilização de horas no âmbito das unidades
curriculares de seminários optativos), apoio a períodos de estudo no estrangeiro no âmbito das bolsas de
doutoramento e a realização de doutoramentos europeus de acordo com a legislação vigente (conforme explicitado
em 3.2.3). São incentivados os contactos entre os estudantes e os colaboradores das equipas estrangeiras que
participam no programa, nomeadamente através de visitas aos laboratórios de investigação das universidades
estrangeiras.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
There is the promotion and encouragement of students’ mobility and the inter-institutional contact, supporting
collaboration ways such as co-supervision of thesis, exchange programs with other study programs (ex.: courses
performed abroad can be recognized for the number of hours related to optional units of optional seminars),
support for periods of study abroad as part of PhD scholarships and realization of European PhDs in accordance
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with the current legislation (as explained in 3.2.3). It is promoted and encouraged contacts between students and
employees of foreign teams participating in the program, including visits to research laboratories of universities
abroad.

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.

São objectivos de aprendizagem 1) desenvolver a capacidade de compreensão sistemática, análise crítica e síntese
nos domínios científicos de investigação; 2) estimular a avaliação crítica da utilização dos diferentes métodos de
análise em investigação nas ciências sociais e humanas; 3) aprofundar de estratégias e procedimentos de análise
de dados quantitativos e qualitativos e o desenvolvimento de modelos com recurso a software estatístico e; 4)
aprofundar conhecimentos e a reflexão crítica sobre ética e deontologia na condução de investigação. O estudante
deverá desenvolver aptidões e adquirir domínio em matérias instrumentais de áreas científicas complementares à
sua área de estudo, nomeadamente em metodologias de investigação e análise e tratamento de dados quantitativos
e/ou qualitativos e ser capaz de conceber e projectar uma investigação significativa respeitando as exigências
impostas pelos padrões de qualidade e integridade académicas. A medição do grau de cumprimento destes
objectivos de aprendizagem é realizada através de uma apreciação qualitativa da metodologia revelada no
pré-projecto e pela realização de trabalhos de análise e tratamento de dados quantitativos e/ou qualitativos.
São ainda objectivos de aprendizagem 5) aprofundar e a actualizar conhecimentos teóricos, metodológicos e
técnicos especializados da Psicologia nas áreas do desenvolvimento humano em contexto familiar (resiliência e
vulnerabilidades familiares), da intervenção preventiva e terapêutica em Psicologia Clínica da Família de orientação
sistémica; 6) desenvolver de forma original e progressivamente mais autónoma o plano da investigação que
suporta a realização da tese. O estudante deverá ser capaz de desenvolver uma compreensão sistemática no
domínio científico privilegiado de estudo, realizar pesquisa especializada e focalizada e planear um trabalho de
investigação original e individual de mérito. A medição do grau de cumprimento destes objectivos de aprendizagem
é realizada através da elaboração de um artigo de revisão de literatura na área de investigação privilegiada no
projecto de doutoramento e pela concepção e apresentação do projecto de investigação.
Por fim, 7) desenvolver a capacidade de comunicar com os seus pares, restante comunidade académica e
sociedade em geral sobre a área em que é especializado e 8) promover a integração numa equipa de investigação
nacional e/ou internacional. O estudante deverá ser capaz de contribuir para o avanço do conhecimento em
Psicologia e de dar origem a publicações e apresentações em contextos científicos credíveis e comunicar com os
seus pares e restante comunidade académica sobre a área de especialidade. A medição do grau de cumprimentos
destes objectivos é realizada pela participação em congressos, escrita de artigos científicos e pelo envolvimento
em actividades científicas no âmbito de redes de investigação nacionais e/ou internacionais e apresentação do
trabalho de investigação a mestrandos.

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 learning objectives are 1) to develop the ability of a systematic understanding, critical analysis and synthesis in
scientific research, 2) to encourage the critical evaluation of the use of different analytical methods in research on
social and human sciences, 3) to deepen strategies and procedures for analysis of quantitative and qualitative data
and develop models using the statistical software and; 4) develop knowledge and critical reflection on ethics and
deontology in conducting research. The students will develop skills and gain mastery in matters of science
instruments complementary to their area of study, especially in research methodologies and quantitative/qualitative
analysis and data processing as well as be able to conceive and design a significant research respecting the
requirements imposed by the academic quality and integrity standards. The measurement of the degree of
fulfillment of these learning objectives is accomplished through a qualitative assessment of the methodology
presented in the pre-project and by the development of analyzes and processing of quantitative and/or qualitative
data.
There are also the following learning objectives 5) to deepen and update theoretical methodological and technical
knowledge, expertise in the areas of Psychology of human development in family context (family resilience and
vulnerabilities), as well as in the areas of preventive and therapeutic intervention in Family Clinical Psychology with
systemic orientation, 6) to develop through an original and progressively more autonomous way, the design of the
thesis research plan.
The student should also be able to develop a systematic understanding in the scientific field of study, conduct
specialized research and plan a focused and original research work also of individual merit. The measurement of
the fulfillment degree related to these learning objectives is accomplished through the development of an extensive
review of research literature in the area of the PhD project, and by the design and presentation of the resarch
project.
Finally, 7) to develop the ability to communicate with their peers, academic community and society in general about
the expertise area and 8) to promote the integration into a national and/or international research team. The student
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should be able to contribute to the progress of knowledge in psychology and lead to publications and
presentations in credible scientific contexts and communicate with their peers and the academic community about
the expertise area. The measurement of the fulfillment degree of these objectives is accomplished through
participation in conferences, scientific papers writing and involvement in scientific activities within national and/or
international research networks and presentation of research work to master students.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
A estrutura curricular do curso organiza-se de molde a criar condições para que o estudante desenvolva a sua
formação e capacidade para realizar investigação científica de forma autónoma e se responsabilize pela construção
do seu currículo.
No primeiro ano, a formação é orientada para o desenvolvimento de competências específicas à área de formação e
a estrutura curricular possibilita aos estudantes o contacto com situações diversificadas de aprendizagem e com
investigadores séniores, o desenvolvimento de competências para vir a realizar investigação de forma autónoma
num ambiente de partilha e discussão de saberes e o acompanhamento tutorial individualizado. Nos anos
subsequentes, o acompanhamento individual intensifica-se e o estudante é apoiado pelo orientador com quem
discute de forma continuada e de quem recebe feedback individualizado em relação ao seu percurso e aos
progressos do trabalho, sendo este período concebido de forma a possibilitar um tempo de formação intensiva e
exigente e altamente individualizado.
A adaptabilidade dos módulos de parte das unidades curriculares do programa (Seminários Temáticos Optativos I
e II) como resultado das necessidades e dos interesses dos estudantes em projectos de investigação específicos e
a possibilidade de complementar a formação noutros ciclos de formação ou noutras instituições, nacionais e
internacionais, permite a produção activa de um percurso individual e a melhoria da relevância da formação
oferecida.
O estímulo ao desenvolvimento de investigações integradas em projectos em curso nas Unidades de Investigação
das Faculdades associadas, contribui para a internacionalização da formação, dado as equipas contarem com a
colaboração de colegas de outras universidades internacionais constituindo, ainda, um estímulo à mobilidade dos
estudantes.
A procura da excelência no avanço do conhecimento científico, através da realização de investigações originais,
suportadas no aprofundamento das temáticas de base, é mais facilmente atingido quando aquelas se inscrevem
em programas estruturados, comportando alguma diversidade e uma organização em duas fases: uma fase de
ensino (com áreas científicas e unidades curriculares especificadas) e uma fase de investigação, tendência que,
nas Universidades Europeias, se está a tornar dominante ao mais elevado nível de especialização, sobretudo no
contexto do Processo de Bolonha e da globalização do conhecimento científico.

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process.
The curricular structure of the course is organized so as to create conditions for the student to develop their
training and ability to conduct scientific research autonomously and take responsibility for shaping their own
curriculum.
In the first year, the training is oriented towards the development of specific skills in the area of training and the
curricular structure allows students to contact with diverse learning situations and with senior researchers, as well
as to the development of skills so as to conduct research autonomously in an environment of sharing and
knowledge discussion and individual tutorial monitoring. In subsequent years, the individual monitoring is
intensified and the student is suported by the supervisor who discusses continuously and from whom he/she
receives individualized feedback about their path and work progress, being this period designed to allow an
intensive and demanding training, which is also highly individualized.
The adaptability of the modules of some curricular units (Optional Thematic Seminars I and II) as a result of the
needs and interests of students in specific research projects and the possibility of additional training in other
training cycles or other institutions, national and international, allows the active production of an individual path
and the improved of training provided.

The incentive to the development of integrated research projects from the Research Units of Associated Faculty,
contributes to the internationalization of training, as teams rely on the collaboration of colleagues from other
international universities and are, also, a stimulus to student mobility.
The Pursuit of Excellence in the advancement of scientific knowledge by conducting original research, supported
by the deepening of the essential themes, is more easily achieved when these fall in structured programs,
comprising some diversity and organization in two phases: an educationaal phase (with scientific and specified
curricular units) and a research phase, a trend that, in European Universities, is becoming dominant at the highest
level of expertise, particularly in the context of Bologna Process and of the globalization of scientific knowledge.

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
Em cada edição do programa de doutoramento, a qual ocorre de dois em dois anos, é realizada uma actualização
científica e pedagógica decorrente da avaliação realizada por estudantes durante o curso de formação avançada e
por docentes no início de cada nova edição do programa doutoral.
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6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
In each edition of the PhD Program, which occurs every two years, an update is performed following the scientific
and teaching evaluation by students during the advanced training course and by professors at the beginning of
each new edition of the doctoral program.

6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
A integração dos estudantes na investigação científica resulta de uma formação focada no objectivo último de
ajudar ao desenvolvimento da capacidade para realizar investigação de forma autónoma, a qual é fomentada no
programa a) pela organização das áreas de conhecimento do doutoramento em articulação com as áreas de
investigação desenvolvidas pelo corpo docente nas Unidades de Investigação, podendo o estudante ajustar os
seus interesses de investigação à pesquisa em curso; b) pelo desenvolvimento de seminários de apresentação de
pesquisa realizada por investigadores com experiência nas áreas de investigação do programa e pela apresentação
de trabalho do estudante; c) pela exigência de participação directa em investigação conduzida por colegas e/ou
investigadores sénior e d) pela avaliação do curso de formação avançada assentar no projecto de investigação
como produto, cujo formato é o requerido pela FCT no concurso a bolsas.

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research.
The integration of students in scientific research results from a training focused on the ultimate goal of helping to
build the capacity to conduct research independently, which is fostered in the program a) by the organization of
PhD knowledge areas in conjunction with the research areas developed by the teachers in Research Units, being
possible for students to adjust their research interests to the ongoing research; b) by the development of seminars
to present research conducted by researchers with experience in program investigation areas and by the
presentation of students’ work; c) by the demand of direct participation in research conducted by colleagues
and/or senior researchers and d) by the fact that the evaluation of the advanced training course is based on the
research project as a product, whose format is required by FCT within the scholarships contest.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - Metodologia

6.2.1.1. Unidade curricular:
Metodologia

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 Docência: 2h/semana; 2h/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):
Reflectir criticamente sobre ciência, paradigmas de investigação e metodologias
Reflectir criticamente sobre questões éticas na investigação em ciências sociais
Aprofundar conhecimentos sobre metodologias quantitativas, qualitativas e mistas
Aprofundar conhecimentos sobre o processo de avaliação em investigação
Desenvolver competências ao nível da conceptualização de desenhos de investigação em quadros metodológicos
quantitativos, qualitativos e mistos
Desenvolver competências ao nível da recolha de dados em quadros metodológicos quantitativos, qualitativos e
mistos
Desenvolver competências ao nível da análise de dados em quadros metodológicos qualitativos e mistos
Desenvolver competências ao nível da estruturação da escrita científica em quadros metodológicos quantitativos,
qualitativos e mistos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

To reflect critically on science, research paradigms and methodologies
To reflect critically on ethical issues in social science research
To develop knowledges about quantitative methods, qualitative and mixed
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To develop knowledges about the evaluation process under investigation
To develop skills to make research designs in quantitative, qualitative and mixed methodological approaches
To develop skills in data collection in quantitative, qualitative and mixed methodological approaches
To develop skills in analyzing data in qualitative and mixed methodological approaches
To develop skills in the structuring of scientific writing in quantitative, qualitative and mixed methodological
approaches

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Ciência, paradigmas de investigação e metodologias - reflexões epistemológicas
2. Metodologias quantitativas vs metodologias qualitativas
3. Características específicas de metodologias quantitativas, qualitativas e mistas - princípios e conceitos centrais;
conceptualização de desenhos de investigação; competências do investigador; processos de selecção de
amostras; estratégias metodológicas de recolha e análise de dados; a estruturação da escrita científica
4. Construção e validação de questionários
5. Métodos de recolha de dados em investigação qualitativa - observação, entrevistas e focus group
6. Análise de dados em investigação qualitativa; a especificidade da grounded theory como estratégia
metodológica de recolha e análise de dados; a utilização do QSR N'Vivo na análise qualitativa de dados
7. O processo de avaliação de investigações quantitativas, qualitativas e mistas
8. Ciência e investigação em ciências sociais - questões éticas

6.2.1.5. Syllabus:
1. Science, research paradigms and methodologies - epistemological reflexions
2. Quantitative vs qualitative methodologies
3. Specific features of quantitative, qualitative and mixed methodologies - principles and core concepts;
conceptualisation of research designs; skills of the researcher, the sample selection process; methodological
strategies for collecting and analyzing data; the structure of scientific writing
4. Development and validation of questionnaires
5. Methods of data collection in qualitative research - observation, interviews and focus group
6. Data analysis in qualitative research; the specificity of grounded theory as a methodological strategy for
collecting and analyzing data; the use of QSR N'Vivo in qualitative data analysis
7. The process of evaluation of quantitative, qualitative and mixed research
8. Science and social science research - ethical issues

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa elaborado procura desenvolver conhecimentos e competências ao nível das metodologias
quantitativas, qualitativas e mistas de investigação. No que se refere aos processos de recolha e análise de dados,
é dada uma ênfase particular às metodologias qualitativas, dado que a unidade curricular Análise e Tratamento de
Dados estatística perimirá aprofundar os conhecimentos e competências relativos aos processos de recolha e
análise de dados em investigações quantitativas. Assim, e em coerência com os descritores de Dublin previstos
para o 3º ciclo, pretende-se que os alunos desenvolvam conhecimentos e competências: (1) para conceber,
projectar e realizar uma investigação; (2) para analisar criticamente, avaliar e sintetizar ideias novas e complexas ao
nível do processo de investigação; (3) de comunicação científica oral e escrita relativamente a processos de
investigação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program seeks to develop knowledges and skills in quantitative, qualitative and mixed research. With regard to
the processes of collecting and analyzing data, particular emphasis is given to qualitative methodologies, once the
discipline Analysis and Data Processing/Statistics is focused on the development of knowledges and skills related
to procedures for collecting and analyzing data on quantitative research. Thus, in coherence with the Dublin
descriptors for the 3rd cycle, it is intended that students develop knowledge and skills: (1) to conceive, design and
conduct research; (2) to critically analyze, evaluate and synthesise new and complex ideas in terms of research
process; (3) of scientific communication oral and written procedures for research.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exercícios individuais e em grupo de reflexão epistemológica sobre ciência e investigação, exercícios individuais e
em grupo de construção de desenhos de investigação, apresentação oral de desenhos e projectos de investigação,
discussão de projectos de investigação,role-plays de entrevistas e de focus group, exposição teórica.

Esquema de avaliação
Apresentação oral individual de um desenho de investigação (40%)
Exercício escrito individual de reflexão epistemológica sobre ciência e investigação (30%)
Exercício escrito individual sobre metodologias qualitativas e mistas de investigação (30%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Individual and group exercises of epistemological reflection on science and research; individual and group
exercises and of elaboration of research designs; presentation of reserach designs and research projects,
discussion of research projects, role-plays of interviews and focus group, theoretical exposition.

Scheme evaluation
Individual oral presentation of a design research (40%)
Individual written exercise of epistemological reflection on science and research (30%)
Individual written exercise on qualitative and mixed methods research (30%)

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

Esta unidade curricular alicerça-se em metodologias que permitem desenvolver a aquisição de competências de
investigação e que reforçam a reflexão crítica e a partilha e co-construção de aprendizagens, em coerência com os
descritores de Dublin acima referidos:
1) Trabalhos individuais e em pequenos grupos (exercícios de reflexão, debate/discussão, apresentações orais,
role-plays de entrevistas e de focus-group, etc).
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 desenvolver o pensamento crítico e o treino de competências específicas de métodos
qualitativos de recolha de dados.
5) 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.
This discipline includes methodologies which allow the acquisition of research skills, the development of critical
thinking and the sharing and co-construction of learning, consistent with the Dublin descriptors above referred:
1) Small individual and group exercises (exercises for reflection, debate/discussion, oral presentations role-plays of
interviews and focus group, etc.).
2) Debates and discussions in enlarged class that stimulate 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.
4) The role-play that allows the development of critical thinking, and the development of specific skills of qualitative
data collection.
6) The theoretical exposure allows the elaboration of theoretical syntheses, integrating the contributions and
reflections of students.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bryman, A., & Burgess, R. (1999). Qualitative Research. Vol I e II. London: Sage Publications.

Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory – A Pratical Guide Through Qualitative Analysis. London: Sage
Publications.

Clark, V., & Creswell, J. (2010). Designing and Conducting Mixed Methods Research. N.Y.: Sages Publ.

Daly, K. (2007). Qualitative Methods for Family Studires & Human Development. London: Sage Publications.

Flick, U. (2002). Métodos Qualitativos na Investigação Científica. Lisboa: Monitor.

Hill, M.M., & Hill, A. (2000). Investigação por Questionário. Lisboa: Edições Sílabo

Mason, J. (1998). Qualitative Researching. London: Sage Publications.

Morse, J. (ed.) (1997). Completing a Qualitative Project – Details and Dialogue. London: Sage Publications.

Tashakkori, A., & Teddlie, C. (eds.) (2003). Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research. London:
Sage Publi cations.

Mapa IX - Estatística

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estatística

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Ana Maria Portela Nunes de Sousa Ferreira - 2h/semana; 2h/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):
Objectivo principal:
- proporcionar ao estudante a aquisição de competências metodológicas de análise quantitativa de dados que lhe
permitam desenvolver as suas áreas de investigação preferenciais no domínio da da Psicologia da Família.
No final desta unidade, espera-se que os estudantes tenham adquirido as competências seguintes:
- Saber definir estratégias de investigação e construir instrumentos de recolha de dados adequados aos objectivos
do estudo;
- Saber interpretar e determinar intervalos de confiança; Perceber o papel da dimensão das amostras na estimação
intervalar e nos testes de hipóteses;
- Compreender as noções de significância, valor-p e potência de teste;
- Saber usar eficientemente softwares de análise estatística, que permitem dar apoio às competências de
comunicação e análise de informação;
- Seleccionar adequadamente entre diferentes técnicas de análise inferencial (técnicas paramétricas vs. não
paramétricas) de acordo com natureza dos dados e seus pressupostos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Main objective:
- Provide the students with methodological skills of quantitative data analysis in order to develop their preferred
areas of research in the field of the Psychology of Family.
At the end of this unit, it is expected that students have acquired the following skills:
- To learn strategies to build research and data collection instruments appropriate to the objectives of the study;
- To be able to interpret and determine confidence intervals; Understand the role of sample size on the estimation
interval and hypothesis testing;
- To understand the concepts of significance, p-value and power of the test;
- To learn to the efficiently use of statistical analysis software, enabling support skills of communication and
information analysis;
- To select appropriately between different inferential analysis techniques (parametric techniques vs.
nonparametric) according to the nature of the data and their assumptions.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução ao Software Estatístico IBM SPSS Statistical 19.
Análise Exploratória de Dados:
- Revisão Parte I: Estudo Univariado – Variáveis e distribuições.
- Revisão Parte II: Estudo Bivariado - As relações entre variáveis.
Inferência sobre Comportamento Médio - Revisão Parte I: Uma só amostra.
Inferência para Comparação de Populações:
- Revisão Parte II: Amostras emparelhadas e Amostras independentes, Mais de duas amostras independentes
(ANOVA a um factor).
- Complementos de ANOVA: Análise da Variância a dois ou mais factores, MANOVA.
Regressão Linear Múltipla: O modelo e a inferência associada ao modelo; Qualidade de ajustamento do modelo;
Violação dos pressupostos; Detecção de outliers.
Métodos de Análise Factorial: Análise em factores comuns e específicos; Análise em Componentes Principais;
Análise das Ordens; Análise Factorial Policórica.
Modelos de Análise de Agrupamentos (Cluster Analysis): Modelos Hierárquicos e Modelos Não Hierárquicos.

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to IBM SPSS Statistical Software Statistical 19.
Exploratory Data Analysis:
- Review Part I: Univariate Analysis - Variables and distributions.
- Review Part II: Bivariate Analysis - The relations between variables.
Mean inference - Review Part I: A single sample.
Inference for populations comparisons: - Review Part II: Paired samples and independent samples, more than two
independent samples (One Factor ANOVA).
- Advanced ANOVA: Factorial Analysis of Variance; MANOVA.
Multiple Linear Regression: The model and the inference; Quality of Fit; Violation of assumptions, Detection of
outliers.
Factor Analysis Methods: Factor Analysis; Principal Components Analysis, Rank Analysis; Polychoric Factor

ACEF/1112/24182 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1570...

28 de 62 30-04-2012 9:55



Analysis.
Cluster Analysis: Hierarchical Models and Non Hierarchical Models.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Nesta u. c. os conteúdos programáticos foram seleccionados tendo em vista dotar os estudantes de competências
para conduzir uma investigação em Psicologia
Deste modo, os estudantes são conduzidos ao longo das diversas temáticas do programa da u. c. como se
percorressem os passos de uma investigação, iniciando este estudo pela aprendizagem do tratamento dos dados –
definição da base de dados, detecção de erros nas bases de dados, de outliers e dados omissos; prosseguindo
com a caracterização de uma amostra e descrição dos resultados dos instrumentos - organização, representação e
descrição dos dados -, o estudo de relações entre variáveis – medidas de associação, coeficientes de correlação,
modelos de regressão -, a comparação de grupos ou subgrupos – testes estatís- ticos para comparação de
populações (duas ou mais) –, a procura de padrões de comportamento – modelos de Análise Factorial – e a
descoberta de agrupamentos de indivíduos ou variáveis – modelos de Análise de Agrupamentos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In this course the program contents was selected in order to equip students with skills to conduct an investigation
in psychology. Thus, students are conducted through the various thematic unities as steps of a research, starting
this study by learning data processing - database definition, errors and outliers detection and missing data - and
then characterizing the sample and statistics of the results instruments - organization, representation and data
description. Next, the study of relationships between variables is presented - measures of association, correlation
coefficients, linear regression models. Finally the comparison of groups and subgroups are focused - statistical
tests for population comparisons (two or more). The ending of the course is about looking for patterns of behavior
using Factor Analysis Models and the discovery of individuals or variables clusters - Cluster Analysis models.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Em cada aula apresenta-se uma temática, iniciando-se cada uma com a revisão dos conteúdos programáticos
apresentados anteriormente, através de uma proposta que a docente coloca aos estudantes, para resolverem
alguns problemas de análises de dados sobre as temáticas já apresentadas. Esta actividade ocorre durante cerca
de uma hora lectiva. Na hora seguinte apresenta-se a temática dessa aula dialogando com os estudantes e
intercalando com pequenos exemplos de aplicação. Cada aula termina com a realização, em software, de um
pequeno exercício de análise de dados sobre a nova temática, realizada em pequenos grupos de dois ou três
estudantes sob a tutoria da docente. A avaliação considera a presença e participação nas aulas em pelo menos 2/3
do número total de aulas. A avaliação final é composta por três mini-testes de escolha múltipla e um trabalho
escrito individual. A nota média nos mini-testes corresponde a 50% e a nota no trabalho corresponde aos restantes
50% da nota final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In each class a theme is presented and each classe starts with a review of the syllabus presented previously,
through a teacher' proposal to the students: to solve some data analysis problems on issues already presented.
This activity occurs for about one hour teaching. In the next hour, the theme of this lecture is presented, talking
with students and using small real data examples. Each lesson ends with the realization, in small groups of two or
three students, of an exercise of data analysis on the new theme, under teacher supervision. The evaluation of the
course considers the presence and participation in class, at least on two thirds of the total number of classes. The
final assessment consists of three mini-multiple choice tests and an individual written work. The average score in
the mini tests is 50% of the final grade and work's evaluation meets the remaining 50% of final grade.

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

Nesta u. c., o ensino da análise de dados/estatística desenrola-se norteado por três regras fundamentais:
desenvolver o raciocínio estatístico, analisar dados reais e promover a compreensão. No ensino das metodologias
estatísticas privilegia-se a sua compreensão, não se pretendendo que os estudantes conheçam em pormenor os
seus fundamentos matemáticos nem que saibam executar todos os cálculos matemáticos associados à sua
aplicação. As aulas decorrem com o objectivo de que os estudantes saibam seleccionar o método adequado de
acordo com os objectivos estabelecidos e a natureza dos dados em estudo, aprendam a utilizar os softwares de
análise estatística e a interpretar criticamente os resultados obtidos.
Na apresentação dos conteúdos programáticos a abordar nesta unidade curricular procura-se seguir uma
metodologia de ensino que promova pontes entre a aquisição de conhecimentos estatísticos de índole mais
teórica, com o princípio de aprender fazendo (introduzindo-se as novas metodologias através da análise de dados
reais) e ainda a integração dos saberes oriundos do exercício profissional. Assim, procurando sempre
compreender o que os dados traduzem (Moore, 2010), utilizam-se métodos de ensino que conduzam à participação
activa dos estudantes, num ambiente integrador de discussão crítica e elaboração sequente. Nesta unidade
curricular privilegiam-se as aulas teórico-práticas, utilizando-se estratégias e actividades diversificadas, com
recurso restrito à exposição magistral, exposição dialogada das metodologias, trabalho em pequenos grupos e
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discussão e resolução de problemas usando softwares de análise estatística. Todas as aulas decorrem numa sala
de informática proporcionando aos estudantes a oportunidade de trabalhar com softwares de análise estatística.
Nas exposições dialogadas das metodologias estatísticas a docente usa slides, sistematizando a apresentação e
motivando para exposições mais detalhadas. Nesses slides podem observar-se também alguns enunciados de
exercícios de análise de dados propostos, embora não sejam exaustivos porque são os próprios estudantes, de
acordo a base de dados reais analisada, que estabelecem, sob a tutoria da docente, as hipóteses de investigação a
estudar.
Estas apresentações das metodologias de índole mais teórica são sempre intercaladas com a aplicação das
técnicas estatísticas em estudo a bases de dados reais e promovendo o diálogo.
Durante a parte mais aplicada das aulas acompanha-se as diversas etapas das análises de dados propostas,
fazendo uso de software específico e dando-se particular enfoque à interpretação dos resultados.No presente ano
lectivo, a disciplina passou a estar disponível na plataforma Moodle da Universidade de Lisboa (http://elearning.pt
/-disciplina ESTAT[10/11]), colocando à disposição dos estudantes um centro privilegiado de recursos e um
espaço de reflexão e troca de informações, permitindo uma comunicação activa com os estudantes.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In this course, teaching data analysis/statistics takes place guided by three basic rules:
- developing statistical reasoning, analyzing real data and promote understanding.
In the teaching of statistical methodologies the focus is understanding, is not intended that students learn in detail
its mathematical foundations or who can perform all the mathematical calculations associated with our application.
Classes take place in order to know which students select the appropriate method in accordance with the
objectives and nature of the data under study, learn to use software for statistical analysis and critically interpret
the results.
In the presentation of the syllabus to be addressed in this course seeks to pursue a teaching methodology that
promotes links between the acquisition of statistical knowledge of more theoretical nature, with the principle of
learning by doing (introducing new methodologies by analyzing data real) and also the integration of knowledge
from the professional. So, always trying to understand what data reflect (Moore, 2010), we use teaching methods
that lead to active participation of students in a critical discussion of integrating environment and development
sequent. This course focus is the practical classes, using diverse strategies and activities, using restricted
exposure masterful exhibition of dialogic methodologies, small group work and discussion and problem solving
using statistical analysis software. All classes take place in a computer room providing students with the
opportunity to work with statistical analysis software.
In lectures about the statistical methodologies teacher uses ppt slides in order to have a sistematic presentation
and motivation for more detailed expositions. In these slides can be seen also some exercises for data analysis, but
students, themselves are invited to, according to actual data, establish research hypothesis.
These presentations of the methodologies of more theoretical nature are always interspersed with the application
of statistical techniques to real databases, promoting dialogue.
During lectures, several stages of data analysis are proposed and solved using data analysis softwares, giving a
particular focus to interpretation' results. In this year, this course became available in the Moodle platform of the
University of Lisbon (http://elearning.pt/-disciplina SUM [10/11]), making available to students a privileged center of
resources and a space for reflection and exchange of information, enabling active communication with students.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Maroco, J. (2010). Análise estatística com o PASW Statistics (ex-SPSS). Pero Pinheiro: ReportNumber, ISBN:
9789899676305.
Moore, D. S. (2007). The basic practice of statistics (4th ed.). New York: W. H. Freeman and Company.
Pires, M. & Branco, J. A. (2007). Introdução aos métodos estatísticos robustos. Lisboa: Edições SPE.
Schafer, J. L., Graham, J. W. (2002). Missing data: Our view of the state of the art. Psychological Methods. 7(2),
147–177.
Schawrz, N. (1999). Self reports: How the questions shape the answers. American Psychologist, 54 (2), 93-105.
Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
Tukey, J. W. (1977). Exploratory data analysis. Addison-Wesley: Reading, MA.
Wilcox, R. R. & Keselman, H. J. (2003). Measures of central tendency. Psychological Methods, 8(3), 254-274.
Wilcox, R. R. (2010). Fundamentals of modern statistical methods: Substantially improving power and accuracy
(2nd ed.). New York: Springer.

Mapa IX - Seminário Temático Optativo 1

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário Temático Optativo 1

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Madalena Moutinho Alarcão e Silva 0,9h/semana; 0,9h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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Maria Cristina Cruz Sousa Portocarrero Canavarro - 2h/semana
Isabel Maria Marques Alberto - 0,9h/semana

Isabel Maria de Santa Bárbara Narciso Davide - 0,6h/semana
Maria Teresa Meireles Lima da Silveira Rodrigues Ribeiro - 0,4h/semana
Wolfgang Rudiger Lind - 0,2h/semana

Professores convidados
Paula Mena Matos (FPCE UPorto);
Ana Isabel Leite Pereira (FP UL)
Monika Bullinger (Universidade de Hamburgo);
J.L.Linares (Universidade Autónoma de Barcelona);
Carla Crespo (IPC UCoimbra);
Marco Pereira (IPC UCoimbra);
Helena Moreira (IPC UCoimbra)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Cristina Cruz Sousa Portocarrero Canavarro - 2h/week
Isabel Maria Marques Alberto - 0,9h/week

Isabel Maria de Santa Bárbara Narciso Davide - 0,6h/week
Maria Teresa Meireles Lima da Silveira Rodrigues Ribeiro - 0,4h/week
Wolfgang Rudiger Lind - 0,2h/week

Professores convidados
Paula Mena Matos (FPCE UPorto);
Ana Isabel Leite Pereira (FP UL)
Monika Bullinger (Universidade de Hamburgo);
J.L.Linares (Universidade Autónoma de Barcelona);
Carla Crespo (IPC UCoimbra);
Marco Pereira (IPC UCoimbra);
Helena Moreira (IPC UCoimbra)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC obrigatória, permite que os estudantes optem por subtemas de modo a atingirem o aprofundamento do
conhecimento, conceptualização e investigação subjacente à Resiliência e Vulnerabilidades Familiares de uma
forma dirigida e orientada para os interesses de investigação específicos de cada estudante. Objectivos:
1. conhecer aprofundadamente temas na área da Psicologia Clínica associada aos problemas e às perturbações
promotoras de risco familiar, quer em termos desenvolvimentais quer em termos contextuais.
2. investigar e identificar os processos e variáveis associados à resiliência, individual e familiar, por meio dos quais
as famílias e os indivíduos se adaptam às situações problemáticas
3. conhecer e avaliar criticamente a investigação produzida no domínio, aspectos sobre os quais deve ser capaz de
se exprimir tanto por escrito como oralmente
4. desenvolver competências para desenhar e implementar investigação neste domínio científico.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This mandatory UC, allows students to opt for sub-themes to achieve deepening of knowledge, conceptualization
and investigation concerning Family resilience and Vulnerabilities in a direct manner and towards specific research
interests of each student. Objectives:
1. know in depth themes in the field of clinical psychology associated with the problems and disturbances that
promote family risk both contextual and developmental;
2. investigate and identify the processes and variables associated with individual and family resilience, through
which families and individuals adapt to problem situations;
3. understanding and critically evaluate research produced in the field, points on which should be able to express
both in writing and orally;
4. develop skills for designing and implementing scientific research in this field.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I - Parentalidades
1- Estilos Parentais e Vinculação ao longo do Ciclo de Vida Familiar
1.1.Perspectiva crítica sobre a Teoria da Vinculação.
1.2.Antecedentes da qualidade de vinculação na infância: Da relação diádica aos determinantes ecológicos
2- Parentalidade: família(s) e papéis parentais - do conceito à avaliação
2.1.Parentalidades em diferentes Configurações Familiares (divórcio, monoparentalidade, reconstituição familiar,
etc.)
2.2.Famílias adoptivas – Singularidades na formação de identidade familiar

ACEF/1112/24182 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1570...

31 de 62 30-04-2012 9:55



Módulo II - Conjugalidades
2.1.Satisfação e Qualidade Conjugal - Factores de stress e de resiliência
2.2.Do sexo e género no casal – diversidade e complementaridade
2.3.Casais biculturais

Módulo III – Situações particulares de vulnerabilidade familiar
3.1. Família e Condições Crónicas de Doença (física e mental)
Fases da doença crónica e seu impacto no doente e na família.
Implicações psicossociais da doença
3.2. Violência Familiar (conjugal, filio-parental, idosos)

6.2.1.5. Syllabus:
Module I -Parenting
1-Parenting styles and attachment throughout the family life cycle
1.1. Critical perspective on the theory of attachment.
1.2. Background to attachment quality in childhood: from diadic relationship (Parenting Styles) to ecological
determinants.
2-Parenting: family and parental roles-from concept to evaluation
2.1.Parenting in different family situations (divorce, single-parenthood,family reconstitution, etc.)
2.2. Adoptive Families – singularities in family identity formation.
Module II - Couplehood
Marital Satisfaction and Quality - resilience and stress factors
2.2. Sex and gender in couple – diversity and complementarity
2.3. Bicultural couples
Module III – Specific family situations of vulnerability
3.1. Chronic conditions and family health (physical and mental)
Phases of chronic disease and its impact on patient and family (adaptation tasks)
Psychosocial implications of the disease:
3.2. Family violence (marital,filio-parental,elderly).

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos da U.c. prendem-se com a conhecimento aprofundado e análise crítica da investigação desenvolvida
no domínio, com vista ao (re)conhecimento da especificidade da investigação a nível conceptual, metodológico e
de resultados na área da Resiliência e Vulnerabilidades familiares que, para tal, são apresentadas e discutidas a
esses três níveis.
Assim, e em coerência com os descritores de Dublin previstos para o 3º ciclo, pretende-se que os alunos
desenvolvam conhecimentos e competências: (1) para aprofundar e articular conceptualmente áreas temáticas de
investigação; (2) para analisar criticamente, avaliar e sintetizar ideias novas e complexas ao nível do processo de
investigação; (3) de comunicação científica oral e escrita relativamente a temas e processos de investigação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The objectives of the U.c. relate to the knowledge and critical analysis of research carried out in the field, to (re)
knowledge the specific nature of the research, at conceptual, methodological and results levels in the area of family
resilience and vulnerabilities that are presented and discussed at these three levels.
Accordingly, and consistent with the Dublin descriptors provided for the 3rd cycle, it is intended that students
develop knowledge and skills: (1) to develop and articulate conceptually thematic areas of research; (2) to examine
critically, assess and synthesize new ideas and complex at a research process level;(3) verbal and written scientific
communication on themes and research processes.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia de ensino: expositiva - apresentação de temas e modelos de investigação com exemplificação de
investigações em curso; discussão em grupo apelando à análise crítica das mesmas; promoção de pesquisa
bibliográfica relevante efectuada autonomamente pelos estudantes seguida de discussão em grupo a fim de
fundamentar e sedimentar os conhecimentos adquiridos.

Avaliação: redacção de um artigo científico sobre um tema de interesse de investigação do estudante, o qual será
avaliado e sujeito a discussão oral por um painel de professores (dois do curso de doutoramento e um externo).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expository-teaching methodology: presentation of research themes and models with exemplification of ongoing
investigations;discussion groups calling for critical analysis; relevant bibliographic search carried out
autonomously by the students followed by group discussion to explain the knowledge acquired.

Evaluation: drafting of a scientific paper on a topic of students' research interest, which will be graded and subject
to oral discussion by a panel of professors (two of doctoral course and an external).
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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 obrigatória, permite que os estudantes optem por subtemas de modo a atingirem o
aprofundamento do conhecimento, conceptualização e investigação subjacente à àrea temática da Resiliência e
Vulnerabilidades Familiares de uma forma dirigida e orientada para os interesses de investigação específicos de
cada estudante.
Partindo do eixo central que define esta unidade curricular - resiliência e vulnerabilidades familiares -, pretende-se
criar um contexto de aprendizagem que enfatize o papel principal do estudante, 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 3º ciclo:
1) A exposição teórica permite a elaboração de sínteses teóricas e a promoção de pesquisa bibliográfica,
integrando os contributos e reflexões dos estudantes;
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 nomeadamente em investigação;
4) O trabalho autónomo, fora da sala de aula, acompanhado por momentos regulares de tutoria, será fortemente
incentivado;
5) A elaboração de um artigo científico procura desenvolver nos estudantes as competências de pesquisa
bibliográfica, articulação conceptual, reflexão crítica e escrita científica (de acordo com as normas da A.P.A) e
divulgação da produção científica quer entre pares, quer dirigida à comunidade científica em geral.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This mandatory curriculum unit, allows students to opt for sub-themes to achieve deepening of knowledge,
conceptualization, and research about the thematic area of family resilience and vulnerabilities, in a directed way
towards specific research interests of each student.
Starting from the central axis that defines this curriculum unit - resilience and family vulnerabilities- 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 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) Theoretical exposure allows the elaboration of theoretical synthesis and bibliographic research, integrating the
contributions and reflections of the students;
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;
4) Autonomous work, outside the classroom, accompanied by regular moments will be strongly encouraged.
5) the making of a scientific paper seeks to develop in the students the skills of bibliographic research, conceptual,
critical reflection and scientific writing (according to the standards of the A.P.A) and dissemination of scientific
literature either among peers, whether directed to the scientific community in general.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Buehler, C., Rhodes, K.W., & Cuddeback,G. (2006). The potential for successful family foster care:Conceptualizing
competency domains for foster parents. Child Welfare, 85,523-558.
Cassidy, J. & Shaver, P. (1999). Handbook of attachment. NY: Guilford Press.
Garcia, T. & Pereira,R.( 2006).Violencia filio-parental:Revision de bibliografia.Mosaico 36,1-13.
Gottman, J., & Notarius, C. (2002). Marital Research in the 20th Century and a Research Agenda for the 21st
Century. Family Process, 41, 159-197.
Javier, R., Baden, A.,& Biafora, F.(eds). Handbook of Adoption. London:Sage.
Lind, W. (2008).Casais Biculturais e Monoculturais.Tese de Doutoramento.FPCEUL.
Soares, I. (2007). Relações de vinculação ao longo do desenvolvimento: Teoria e avaliação. Braga: Psiquilíbrios.
Stewart, S., & Bond,H. (2002). A critical look at parenting research from the mainstream: problems uncovered while
adapting Western research to non-Western cultures. British Journal of Developmental Psychology, 20, 379-392.

Mapa IX - Seminário Temático Optativo 2

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário Temático Optativo 2
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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- 0,33h/semana; 0,33h/week

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Filomena Ribeiro da Fonseca Gaspar - 0,67h/semana
Maria Madalena dos Santos Torres Veiga de Carvalho - 1,33h/semana
Maria Cristina Cruz de Sousa Portocarrero Canavarro - 0,67h/semana

Wolfgang Rudiger Lind - 0,33h/semana

Professores convidados:
Robert Pushak, Child and Youth Mental Health, Penticton, BC, Canada;
Miguel Gonçalves – Universidade do Minho;
Helena Franco - Pontifícia Universidade Católica de S. Paulo

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Filomena Ribeiro da Fonseca Gaspar - 0,67h/week
Maria Madalena dos Santos Torres Veiga de Carvalho - 1,33h/week
Maria Cristina Cruz de Sousa Portocarrero Canavarro - 0,67h/week

Wolfgang Rudiger Lind - 0,33h/week

Professores convidados:
Robert Pushak, Child and Youth Mental Health, Penticton, BC, Canada;
Miguel Gonçalves – Universidade do Minho;
Helena Franco - Pontifícia Universidade Católica de S. Paulo

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivo: esta unidade curricular obrigatória, permite que os estudantes optem por subtemas de modo a atingirem
o aprofundamento do conhecimento, conceptualização e investigação subjacente à Intervenção Familiar de uma
forma dirigida e orientada para os interesses de investigação específicos de cada estudante.
Resultados da aprendizagem: o estudante deve ser capaz de 1) conhecer aprofundadamente um conjunto de
estudos que avalie e analise algumas das modalidades mais relevantes de intervenção familiar; 2) investigar e
identificar os processos e variáveis associados aos processos e resultados das intervenções familiares – e.g.
componentes, aliança e relação terapêutica, etapas/fases, fatores de mudança/impasse terapêutico; 3) conhecer e
avaliar criticamente a investigação produzida no domínio, aspectos sobre os quais deve ser capaz de se exprimir
tanto por escrito como oralmente; 4) desenvolver competências para desenhar e implementar investigação neste
domínio científico.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objective: this mandatory UC, allows students to opt for sub-themes to achieve deepening of knowledge,
conceptualization and investigation concerning Family Intervention in a direct manner and towards specific
research interests of each student. Learning outcomes:
1. knowing in depth a set of studies that evaluate and analyze some of the most relevant family intervention
modalities as contemplated in Sylabus;
2. investigate and identify the processes and variables associated with the process and results of family
interventions – e.g. components, therapeutic alliance, therapeutic change or impass factors;
3. understanding and critically evaluate research produced in the field, points on which the student should be able
to express both in writing and orally;
4. develop skills for designing and implementing scientific research in this field.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I- Prevenção
1.1. Educação parental
1.1.1.Conceitos e tipologias. Programas: 1) Early-Childhood Basic Parenting Program, Incredible Years; 2)
Parenting Wisely, Urban Teens,
1. 2. Promoção e enriquecimento conjugal
1. 2.1. Objetivos e diversidade das intervenções. Modelos e programas (pré-maritais e maritais).

Módulo II – Mediação familiar e comunitária
2. Modalidades e condições; indicações relativas aos sujeitos-alvo e objectivos, Variáveis associadas e avaliação
de eficácia.

Módulo III – Intervenções terapêuticas
3.1. Investigação sobre o processo terapêutico,
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3.1.1. Processo e resultados. Variáveis associados à mudança terapêutica em diferentes settings e perturbações.
3.2. Intervenção em crise
3.2.1. Conceito e tipologias de crise. Avaliação e intervenção psicológica em situações de crise, catástrofe e
emergência; o caso da situação de perda e luto.

Nota: dos 5 temas indicados nos 3 módulos cada estudante escolhe 3 subtemas em função dos seus interesse de
investigação

6.2.1.5. Syllabus:
Module I -Prevention
1-Parental Education
1.1.1. Concepts and typologies. Programs:1) Early-Childhood Basic Parenting Program, Incredible Years; 2)
Parenting Wisely, Urban Teens,

1.2. Marital promotion and enrichment.
1.2.1. Objectives and diversity of interventions. Models and programmes (pre-marital and marital)

Module II – Family and community mediation
2. Modalities and conditions. Indications on target-subjects and objectives. Associated variables and efficacy
assessment.

Module III – Therapeutic interventions
3.1. Therapeutic process research
3.1.1. Study of the process and therapeutic results. Variables associated to therapeutic change in diverse settings
and problems.

3.2. Crisis intervention
3.2.1. Concept and typologies of crisis. Evaluation and psychological intervention in crisis, catastrophe and
emergence situations; the case of loss and bereavement.

Note. from the 5 themes listed in 3 modules each student chooses 3 sub-topics on the basis of their research
interest

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos da U.c. prendem-se com a conhecimento aprofundado e análise crítica da investigação desenvolvida
no domínio, com vista ao (re)conhecimento da especificidade da investigação a nível conceptual, metodológico e
de resultados nas áreas de intervenção mais relevantes na intervenção familiar que, para tal são apresentadas e
discutidas a esses 3 níveis.
Assim, e em coerência com os descritores de Dublin previstos para o 3º ciclo, pretende-se que os alunos
desenvolvam conhecimentos e competências: (1) para aprofundar e articular conceptualmente áreas temáticas de
investigação; (2) para analisar criticamente, avaliar e sintetizar ideias novas e complexas ao nível do processo de
investigação; (3) de comunicação científica oral e escrita relativamente a temas e processos de investigação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The objectives of the U.c. relate to the knowledge and critical analysis of research carried out in the field, to (re)
knowledge the specific nature of the research, at conceptual, methodological and results levels in most relevant
areas of family intervention which are presented and discussed at these three levels.
Accordingly, and consistent with the Dublin descriptors provided for the 3rd cycle, it is intended that students
develop knowledge and skills: (1) to develop and articulate conceptually thematic areas of research; (2) to examine
critically, assess and synthesize new ideas and complex at a research process level;(3) verbal and written scientific
communication on themes and research processes.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia de ensino: expositiva - apresentação de modelos de investigação com exemplificação de
investigações em curso; discussão em grupo apelando à análise crítica das mesmas; promoção de pesquisa
bibliográfica relevante efectuada autonomamente pelos estudantes seguida de discussão em grupo a fim de
fundamentar e sedimentar os conhecimentos adquiridos.

Avaliação: redacção de um artigo científico sobre um tema de interesse de investigação do estudante, o qual será
avaliado e sujeito a discussão oral por um painel de professores (dois do curso de doutoramento e um externo).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expository-teaching methodology (lectures): presentation of research models with exemplification of ongoing
investigations;discussion groups calling for critical analysis; relevant bibliographic search carried out
autonomously by the students followed by group discussion to explain the knowledge acquired.
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Evaluation: drafting of a scientific paper on a topic of students' research interest, which will be graded and subject
to oral discussion by a panel of professors (two of doctoral course and one external).

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

Esta unidade curricular obrigatória, permite que os estudantes optem por subtemas de modo a atingirem o
aprofundamento do conhecimento, conceptualização e investigação subjacente à àrea temática da Intervenção
Familiar de uma forma dirigida e orientada para os interesses de investigação específicos de cada estudante.
Pretende-se criar um contexto de aprendizagem que enfatize o papel principal do estudante, 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 3º ciclo:
1) A exposição teórica permite a elaboração de sínteses teóricas e a promoção de pesquisa bibliográfica,
integrando os contributos e reflexões dos estudantes;
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 nomeadamente em investigação;
4) O trabalho autónomo, fora da sala de aula, acompanhado por momentos regulares de tutoria, será fortemente
incentivado;
5) A elaboração de um artigo científico procura desenvolver nos estudantes as competências de pesquisa
bibliográfica, articulação conceptual, reflexão crítica e escrita científica (de acordo com as normas da A.P.A) e
divulgação da produção científica quer entre pares, quer dirigida à comunidade científica em geral.
Concretamente: A metodologia utilizada na condução do seminário visa, fundamentalmente, promover os
resultados de aprendizagem 1), 2) e 4), dirigindo-se a metodologia de avaliação mais especificamente para o 3); a
organização interna do Seminário (temas optativos), em articulação com o anteriormente referido concorre
sobremaneira para o objectivo geral da u.c.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This mandatory curriculum unit, allows students to opt for sub-themes to achieve deepening of knowledge,
conceptualization, and research on the thematic area of family intervention research, in a directed way towards
specific research interests of each student.
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 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 3rd cycle:
1) Theoretical exposure allows the elaboration of theoretical synthesis and bibliographic research, integrating the
contributions and reflections of the students;
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;
4) Autonomous work, outside the classroom, accompanied by regular moments will be strongly encouraged.
5) the making of a scientific paper seeks to develop in the students the skills of bibliographic research, conceptual,
critical reflection and scientific writing (according to the standards of the A.P.A) and dissemination of scientific
literature either among peers, whether directed to the scientific community in general.
Specifically: the methodology used along the seminar fundamentally aims to promote number 1), 2), and 4)
learning outcomes, while the evaluation methodology specifically reports to topic 3); the internal organization of
the Seminar (elective sub-themes), is directed to the UC overall objective.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Almeida,A.,Cruz, O.,Gaspar,M.,Brandão,T.,Alarcão,M.& Machado,J. (2012). Parent education interventions: Results
from a national study in Portugal. The European Journal of Developmental Psychology,9(1),135-149.
Carr, A.(2009). The effectiveness os family therapy and systemic interventions for adult-focused problems. Journal
of Family Therapy,31,46-74.
doi:10.1111/j.1467-6427.2008.00452.x
Romano,J.& Hage,S.(2000). Prevention and Counseling Psychology: revitalizing commitments for the 21st century.
The Counseling Psychologist,6(28), 733-763.
Sprenkle, D., Davis, S., & Lebow J. (2009). Common Factors in Couple and Family Therapy: The Overlooked
Foundation for Effective Practice.NY:Guilford
Walsh, F., & McGoldrick, M. (2004). When a Family Deals with Loss: Adaptational Challenges, Risk, and Resilience.
In Catherall, D.(Ed.) Handbook of Stress,Trauma, and Family. NY: Brunner-Routledge.
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Winsdale & Monk (2001).Narrative Mediation:A new approach to conflict resolution.SFrancisco:Jossey-Bass

Mapa IX - Seminário de Acompanhamento do Plano de Tese

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário de Acompanhamento do Plano de Tese

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Maria de Santa Bárbara Teixeira Narciso Davide

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Isabel Maria Marques Alberto - 1,33h/semana
Madalena Moutinho Alarcão e Silva - 1,33h/semana
Maria Cristina Cruz de Sousa Portocarrero Canavarro - 1,33h/semana
Maria Filomena Ribeiro da Fonseca Gaspar - 1,33h/semana
Maria Madalena dos Santos Torres Veiga de Carvalho - 1,33h/semana
Maria Teresa Meireles Lima da Silveira Rodrigues Ribeiro - 1,33h/semana
Wolfgang Rudiger Lind - 1,33h/semana

Professor Convidado: Barbara Fiese (Universidade do Illinois); workshop: "Writing/publishing articles in family
research".

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Isabel Maria Marques Alberto - 1,33h/week
Madalena Moutinho Alarcão e Silva - 1,33h/week
Maria Cristina Cruz de Sousa Portocarrero Canavarro - 1,33h/week
Maria Filomena Ribeiro da Fonseca Gaspar - 1,33h/week
Maria Madalena dos Santos Torres Veiga de Carvalho - 1,33h/week
Maria Teresa Meireles Lima da Silveira Rodrigues Ribeiro - 1,33h/week
Wolfgang Rudiger Lind - 1,33h/week

Professor Convidado: Barbara Fiese (Universidade do Illinois-USA); workshop: "Writing/publishing articles in
family research".

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos: desenvolver competências específicas de concepção, desenvolvimento e implementação de planos de
investigação; proporcionar a reflexão crítica, através de uma inter-visão e uma supervisão partilhada do
desenvolvimento dos vários projectos de investigação (nas horas de contacto colectivo), culminando com a
elaboração de um projecto de investigação individualizado para cada estudante.
Resultados de aprendizagem/competências: o estudante deve ser capaz de 1) formular um problema de
investigação, 2) conceber os objectivos e o design de investigação, 3) propor as metodologias a utilizar tanto na
fase de recolha de dados como na etapa do seu tratamento e análise; 4) identificar os resultados esperados com o
projecto, 5) apresentar por escrito e discutir oralmente o seu projecto de investigação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: develop specific skills for design, development and implementation of research projects; provide
critical thinking through a shared analysis and supervision of the development of different research projects (in
collective contact hours) conducting to the elaboration of an individual research project for each student.
Learning outcomes: the student should be able to 1) formulate a research problem, 2) conceive the research
objectives and design; 3) propose the adequated methodologies to be used both at the stage of data collection and
data treatment and analysis; 4) identify the expected results and 5) submit in writing and orally discuss their
research project.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceptualização e planificação de um projecto de investigação empírica nas suas diferentes etapas, em termos
teóricos e metodológicos; consideração de principios e regras de investigação e de aspectos éticos e
deontológicos
1. Identificação do problema de investigação
2. Elaboração do enquadramento teórico; pesquisa bibliográfica orientada/focada e sua revisão crítica
3. Definição dos objectivos e respectiva fundamentação
4. Elaboração detalhada da investigação – Plano e métodos; aspectos éticos
5. Identificação dos resultados esperados; implicações para o conhecimento no domínio científico
6. Redacção escrita do projecto em conformidade com as normas de candidatura da FCT
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6.2.1.5. Syllabus:
Conceptualization and planning of an empirical research project in its various steps, both in theoretical and
methodological terms; being aware of principles and rules of research as well as ethical and deontological aspects
1. Identification of a research problem;
2. elaboration of the theoretical framework; bibliographic oriented search and its critical review;
3. definition and rationale of the objectives;
4. detailed description of working plan - design and methods; ethical aspects;
5. description of the expected results; implications to the knowledge development in the scientific domain of the
doctoral program;
6. writing the final project following FCT rules for project's submission.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos do Programa pretendem promover, passo a passo e de forma sequenciada, os objectivos/resultados
de aprendizagem descritos previamente, em coerência com os descritores de Dublin previstos para o 3º ciclo:
demonstrar capacidade de compreensão sistemática do domínio científico de estudo, e domínio das competências,
aptidões e métodos de investigação associados aos temas em estudo; aplicar os conhecimentos na concepção,
planeamento e execução dos trabalhos de investigação conducentes ao enriquecimento científico; desenvolver
competências de análise critica, avaliação e sintese de ideias novas e complexas ao nível do processo de
investigação; demonstrar competências de comunicação oral e escrita dos trabalhos desenvolvidos; desenvolver
competências de auto-aprendizagem.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The various sections of the Syllabus intended to promote, step by step and in a sequenced way, the objectives and
learning outcomes previously described, intending to provide the student with the knowledge and mastery of
relevant instruments in social sciences research. This is in coherence with the Dublin descriptors provided for the
3rd cycle: to demonstrate the ability to systematically understand the scientific field of study, and mastery of
competencies, skills and research methods associated with the topics under study; to apply knowledge in
designing, planning and execution of research leading to scientific enrichment; developing skills of critical
analysis, evaluation and synthesis of new and complex ideas in terms of process research; to demonstrate skills of
oral and written communication of the work done; develop skills of self-learning.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia de ensino: tutorial com orientação sistemática das actividades; seminários de discussão entre
estudantes com projectos que versam temáticas e/ou contemplam metodologias afins.
Avaliação: apresentação escrita do projecto de investigação (tese) e sua discussão oral perante um painel de
professores (dois do curso de doutoramento e um externo). A sua aprovação com nota mínima de 14 permitirá ao
estudante prosseguir com a implementação do projecto com vista à elaboração da tese de doutoramento e,
consequentemente, à formação para obtenção do grau de Doutor.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology: tutorial with systematic orientation of the activities that have been properly planned and
whose implementation is structured through a timeline whose execution the student should follow rigorously;
discussion seminars between students whose projects address related issues or similar/complementary
methodologies
Evaluation: written presentation of the research project and its oral discussion with a jury composed by three
professors (one external, two of the doctoral course). Its approval and a required minimum of 14 points grade will
allow the student to continue with the implementation of the project in view of the preparation of their doctoral
thesis and, consequently, to the final submission to doctoral degree.

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

O ensino tutorial e orientação individualizada do estudante pretende seguir passo a passo o desenvolvimento das
actividades previstas, facilitando feedback e, caso seja necessário, os necessários ajustamentos forma imediata,
continuada e sistemática. Respeitando as recomendações dos descritores de Dublin para o 3º ciclo acima
mencionados, a responsabilização e autonomia do estudante é incentivada, sendo favorecida por alguns
procedimentos, tais como a pesquisa e produção autónoma das tarefas previstas no seminário e que só
posteriormente são validados ou sujeitos a sugestões de rectificação pelo orientador.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Tutorial teaching and the student individualized orientation aim to follow the development of the previewed
activities step by step, facilitating continuous and systematic feed-back and, if necessary, research project
adjustments. Respecting the recommendations of the Dublin descriptors for third cycle mentioned above,
responsability and autonomy of the student is encouraged, being favored by some procedures, such as the
autonomous bibliography research and other proposed tasks which are subsequently validated or subject to
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suggestions for rectification by the supervisor.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Almeida L. S.; Freire, T. (2008). Metodologia da investigação em Psicologia e Educação. Braga: Psiquilíbrios (5a
Edição).
American Psychological Association (2010). The Publication Manual of the American Psychological Association
(6th ed.). Washington, DC: Author.
Daly, K. (2007). Qualitative Methods for Family Studies & Human Development. London: Sage Publications.
Pallant, J. (2003). SPSS Survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for Windows.
Maidenhead, Berkshire. UK: Open University Press.
Schwartzman, J.(…) Family Theory and the Scientific Method. Printed from The Family Process CD-ROM,
Copyright, 1999.
Tashakkori, A. & Teddlie, C. (2003). Handbook of mixed methods in social and behavioral research. UK: Sage
Publications.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

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

O desenvolvimento consistente da concepção e planeamento da investigação, através da integração e aplicação de
conhecimentos teóricos e metodológicos aos objectivos do projecto a desenvolver, assenta em metodologias de
ensino inicialmente mais direccionadas e num acompanhamento progressivamente mais individualizado do
estudante, embora simultaneamente mais autónomo, com vista ao desenvolvimento de competências de
investigação científica independente. O contacto directo com o trabalho de investigadores sénior e a participação
em investigações em curso é outra das metodologias a que se recorre como forma de proporcionar um
conhecimento directo e vivencial das diversas actividades associadas à realização da investigação. De destacar o
seminário de acompanhamento do plano de tese que também procura proporcionar a reflexão crítica, através de
uma inter-visão e de uma supervisão partilhada do desenvolvimento dos vários projectos de investigação
(seminários grupais).

6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
The consistent development of research design and plan, through the integration and application of theoretical and
methodological knowledge to the project objectives is based on teaching methodologies that are initially more
focused and on student monitoring increasingly more individualized, although simultaneously more autonomous,
seeking the development of skills related to an independent scientific research.

The direct contact with the work of senior researchers and the participation in ongoing investigations represents
another methodology used in order to provide a direct and experiential knowledge of the various activities
associated with research performance. We also highlight the follow-up seminar of the thesis plan, which also seeks
to provide critical reflection through an inter-view and a shared supervision of the development of several research
projects (group seminar).

6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
A atribuição dos créditos da forma atrás anunciada decorre de ampla discussão entre o corpo docente envolvido
na sua preparação e teve como suporte a longa experiência pedagógica e científica dos docentes de Psicologia das
duas Faculdades/Universidades. Assim, e apesar de não terem sido realizados inquéritos formais a docentes e
alunos, a definição das unidades de crédito resultou de um processo alargado e participado de diálogo na FPUL e
na FPCEUC.

6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS.
The assignment of the credits in the way above described stems from an extensive discussion among the Faculty
members involved in its preparation and it was grounded in the long scientific and pedagogical experience of the
psychology Faculty members of both Universities. So, and although no formal investigations have been conducted
to teachers and students, the definition of credit units resulted from an extended process and participated in
dialogue in the FPUL and FPCEUC.

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

No 1º ano, é realizada a monitorização da aprendizagem nas uc e apresentado, em provas públicas, o plano de
investigação a desenvolver para a tese. O júri é constituído por três doutores dos quais, pelo menos um, será
preferencialmente exterior a qualquer uma das Faculdades. O projecto é apreciado em termos dos objectivos de
aprendizagem, através da presença de um trabalho original, revelador de capacidade para conceber e projectar
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uma investigação significativa, demonstrando integrar e aplicar conhecimentos teóricos e metodológicos, com
respeito pelas exigências impostas pelos padrões de qualidade e integridade académicas. A sua aprovação com
nota mínima de 14 permitirá ao estudante prosseguir a sua formação.
Nos anos seguintes, o estudante é acompanhado tutorialmente e apresenta o s/trabalho em aulas de mestrado,
comunica os seus progressos em congressos ou artigos da especialidade e apresenta anualmente o seu trabalho
num seminário. A taxa de aprovação dos projectos foi de 100%.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes.
In the 1st year, the learning monitoring in the Units is carried out and the research plan to develop in the thesis is
presented in public exams. These examinations are assessed by a jury consisting of three PhDs of which at least
one must be from an external Faculty. The project is assessed in terms of learning objectives, through the presence
of an original work, revealing the capacity to conceive and project a significant research, demonstrating the
integration and application of theoretical and methodological knowledge, in compliance with the requirements
imposed by the standards of academic quality and integrity. Its approval with a minimum grade of 14 marks will
allow the student to continue their training.
In subsequent years, students are accompanied and present their work in master classes, communicate their
progress in congresses or specialty papers and annually present their work in a seminar.
The approval rate for projects was 100%.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
São fomentadas experiências directas e indirectas nos procedimentos de planeamento e condução da
investigação, através da participação em investigações em curso de investigadores ou de colegas e da assistência
a seminários de apresentação de pesquisas por investigadores sénior.
A assistência a conferências e seminários temáticos propostos por outros programas doutorais e a congressos na
sua área de investigação, bem como a comunicação dos progressos do seu trabalho em seminários, congressos
ou escrita de artigos, é feita à medida que o trabalho vai sendo desenvolvido.
A colaboração de docentes nacionais e estrangeiros nos seminários temáticos fomenta a criação de equipas de
investigação e a integração dos estudantes em redes de investigação nacionais e internacionais.
É estimulada a participação na organização de eventos científicos que venham a ser propostos pelo programa de
doutoramento, nomeadamente “Escola de Verão” sobre Estatística.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
The direct and indirect experiences in the procedures for planning and conducting research, occur through
participation in ongoing investigations of researchers or colleagues and attendance in seminars for presentation of
researches by senior investigators.
Participation in conferences and thematic seminars offered by other doctoral programs and conferences on their
research area, as well as reporting the progress of their work in seminars, conferences or writing articles, as the
work is being developed
The collaboration of national and foreign teachers in thematic seminars fosters the creation of research teams and
the integration of students into networks of national and international research.
Incentive for participation in the organization of scientific events which may be proposed by the PhD program,
including "Summer School" on Statistics.

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 0 0 0

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

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

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 0

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

 0 0 0
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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.

As unidades curriculares têm uma taxa de sucesso de 100%, oscilando as classificações entre os 13 valores e os
19 valores, sendo a unidade curricular de Estatística a disciplina onde o sucesso escolar é menor. No presente ano,
dos 16 estudantes inscritos no programa de doutoramento, todos concluíram o Curso de Formação Avançada,
tendo um deles decidido interromper a frequência do 2º ano do programa de doutoramento.

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

The UCs have a success rate of 100%, ranging between 13 and 19 marks, and the Unit Statistics is presents the
lower academic success rate. This year, the 16 students enrolled in the doctoral program, all completed the
Advanced Training Course, one of which decided to end the frequency of the 2nd year of the PhD Program.

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

Detectadas, ainda que informalmente, maiores dificuldades no desenvolvimento de aptidões e domínio em matérias
instrumentais de áreas científicas complementares de estudo, como a estatística, tem sido disponibilizado maior
apoio tutorial, bem como a possibilidade de frequência de Escolas de Verão especializadas nesta área.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
If difficulties are detected, even if informally, in the development of skills and mastery in instrumental topics of
scientific complementary areas, such as statistics, it is provided greater tutorial support as well as the possibility of
participating at summer schools specializing in this area.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos /
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study cycle area

0

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

0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that

obtained employment until one year after graduating
0

 0

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do
ciclo de estudos e respectiva classificação.

A maioria dos docentes do programa de doutoramento da FPCEUC integra o Grupo de Investigação “Família,
Saúde e Justiça”, cuja coordenadora é a Prof. Doutora Ana Paula Relvas. Para além de pertencer a este grupo de
investigação, a Prof. Doutora Maria Cristina Canavarro pertence, ainda, ao Instituto de Psicologia Cognitiva,
Desenvolvimento Vocacional e Social (Unidade de I&D da FCT cuja última classificação foi Bom, em 2007), sendo
coordenadora da Linha de Investigação “Relations, Development and Health”.
A FP UL tem um centro de investigação, Centro de Investigação em Psicologia da Universidade de Lisboa (CIPUL,
Unidade de I&D, FCT), a que pertencem todos os docentes do programa, integrados no grupo de investigação
“Psicologia Clínica Sistémica Familiar e Comunitária”. Última classificação Bom (2010).

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark.
The majority of the PhD Professors from FPCE-UC are part of the Research Group "Family, Health and Justice",
whose coordinator is Professor Ana Paula Relvas. Besides belonging to this research group, Professor Maria
Cristina Canavarro also belongs to the Institute of Cognitive Psychology, Vocational and Social Development (FCT
I&D Unit whose last rating was Good, in 2007), being the coordinator of the Research Line "Relations, Development
and Health." The FP UL has a research center, Centre for Research in Psychology, University of Lisbon (CIPUL, FCT
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I&D Unit), to which all Professors of the program belong, and are integrated into the research group "Family and
Community Systemic Clinical Psychology" Last assessment - Good (2010).

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.

86

7.2.3. Outras publicações relevantes.
Ex.
Almeida, A., Abreu-Lima, I., Cruz, O., Gaspar, M., Brandão, T., Alarcão, M., Santos, M.& Machado, J.(2012). Parent
education interventions: Results from a national study in Portugal. The European Journal of Developmental
Psychology, 9 (1), pp.135-149
Canavarro, M. C.&Vaz Serra, A.(Eds.)(2010). Qualidade de vida e saúde: Uma abordagem na perspectiva da
Organização Mundial de Saúde. Lisboa:Fundação Calouste Gulbenkian
Canavarro, M.C.&Dattilio,F.M.(2011).Family therapy in health settings. Contemporary Family Therapy,33(2)
Chiquelho, R., Neves,S., Mendes, A., Sousa, L.& Relvas, A.(2011). ProFamilies: a psycho-educational multi-family
group intervention for cancer patients and their families. European Journal of Cancer Care. 20,337–344
Ferreira,L.,Narciso,I.&Novo,R. (2012): Intimacy, Sexual Desire and Differentiation in Couplehood: A Theoretical and
Methodological Review, Journal of Sex & Marital Therapy, 38:3, 263-280.

7.2.3. Other relevant publications.
Ex:
Almeida, A., Abreu-Lima, I., Cruz, O., Gaspar, M., Brandão, T., Alarcão, M., Santos, M.& Machado, J.(2012). Parent
education interventions: Results from a national study in Portugal. The European Journal of Developmental
Psychology, 9 (1), pp.135-149
Canavarro, M. C.&Vaz Serra, A.(Eds.)(2010). Qualidade de vida e saúde: Uma abordagem na perspectiva da
Organização Mundial de Saúde. Lisboa:Fundação Calouste Gulbenkian
Canavarro, M.C.&Dattilio,F.M.(2011).Family therapy in health settings. Contemporary Family Therapy,33(2)
Chiquelho, R., Neves,S., Mendes, A., Sousa, L.& Relvas, A.(2011). ProFamilies: a psycho-educational multi-family
group intervention for cancer patients and their families. European Journal of Cancer Care. 20,337–344
Ferreira,L.,Narciso,I.&Novo,R. (2012): Intimacy, Sexual Desire and Differentiation in Couplehood: A Theoretical and
Methodological Review, Journal of Sex & Marital Therapy, 38:3, 263-280.

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

A necessidade de formação de especialistas no âmbito da Família é premente no actual contexto social em
mudança. Questões ligadas ao desenvolvimento humano em contexto familiar, as novas dinâmicas familiares
associadas à evolução da própria noção de família, situações familiares específicas (e.g. divórcio, violência
doméstica, apoio a idosos, doentes crónicos) exigem abordagens rigorosas e científicas que permitam respostas
eficazes, adequadas e criativas e investigação de modelos e técnicas de intervenção (preventiva e terapêutica)
ajustadas a esses problemas.
O programa desenvolve, em consonância, duas áreas principais: os processos e variáveis associados à resiliência,
individual e familiar, por meio dos quais as famílias se adaptam à situações problemáticas e de risco; o processo
de intervenção (componentes, relação terapêutica, etapas, factores de mudança/impasse terapêutico) do ponto de
vista do(s) técnicos e/ou a partir do ponto de vista do(s) sujeito(s) da intervenção.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
The need for specialists training in the scope of Family is urgently needed in the current context of social change.
Issues related to human development in family context, the new family dynamics associated with the development
of the notion of family, specific family situations (ex.: divorce, domestic violence, elderly support, chronic illness)
require rigorous and scientific approaches to enable effective responses, appropriate and creative, as well as
research models and intervention techniques (preventive and therapeutic) adjusted to these problems.
Therefore, the program develops two main areas: the processes and variables associated with resilience, individual
and family, through which families adapt to problematic and risk situations; the intervention process (components,
therapeutic relationship, steps, change factors/therapeutic impasse) the technical and/or the individual’s point of
view.

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

Algumas das actividades científicas do programa estão integradas em parcerias nacionais e internacionais,
nomeadamente em projectos financiados na área da intervenção familiar cuja investigação se relaciona com os
processos e resultados da terapia de casal e terapia familiar em clientes involuntários e voluntários e ainda o
estudo de instrumentos de avaliação neste domínio. No âmbito da resiliência e vulnerabilidades familiares estão a
decorrer projectos financiados sobre processos de intervenção com famílias pobres multidesafiadas Existem em
curso projectos financiados no domínio da Parentalidade em situações particulares (e.g. idade avançada da mãe,
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asma e epilepsia pediátrica), em contextos de adopção e, também, em Educação Parental, a avaliação da eficácia
da versão portuguesa do programa “Incredible Years Basic Parent Programme – Webster-Stratton” em diferentes
contextos familiares (e.g.maltratantes, negligentes).

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

Some of the scientific activities of the program are integrated into national and international partnerships,
particularly in financed projects in the area of family intervention whose research relates to the processes and
outcomes of couple therapy and family therapy for involuntary and voluntary clients, as well as the study of
assessment instruments in this field. In the context of family resilience and vulnerability there are ongoing financed
projects on intervention processes with poor multi-challenged families. There are ongoing projects subsidized in
the field of parenting in particular situations (ex.: mother’s age, pediatric asthma and epilepsy), in contexts of
adoption, in Parental Education, as well as the assessment of the effectiveness of the Portuguese version of the
"Incredible Years Basic Parent Programme - Webster-Stratton" in different family contexts (ex.: abusing, negligent).

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
A monitorização das actividades científicas tem sido realizada através do convite a especialistas nacionais e
estrangeiros para discutir projectos de investigação bem como para efectuarem workshops com base em trabalhos
dos alunos (e.g. Prof. Barbara Fiese, Universidade de Illinois), no sentido de os melhorar. Também o facto dos júris
de avaliação de projectos e artigos científicos, no final do curso de formação avançada, ser preferencialmente com
um elemento externo, tem cumprido essa função.
De referir também os diversos papers publicados pelos doutorandos em revistas científicas com referees – 18 entre
os alunos da 1ª edição.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
The monitoring of scientific activities has been performed through the invitation of national and international
experts to discuss research projects and to conduct workshops based on student work (ex.: Prof. Barbara Fiese,
University of Illinois), in order to improve them. This function has also been fulfilled, as the juries evaluating
projects and scientific papers at the end of the advanced training course, are preferably foreign members.
Also worth mentioning are the various papers published by PhD students in scientific journals with referees - 18
among the students of the 1st edition.

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.

Os estudantes do curso colaboram em aulas do mestrado integrado em Psicologia, pós-graduações não
conferentes de grau, em acções de formação breves para estudantes de MIP (e.g. Oficinas de Psicologia Clínica na
FPCE UC), psicólogos e outros profissionais e na organização de conferências. Os estudantes do curso também
colaboram no serviço de atendimento à comunidade das Faculdades associadas nas áreas da Intervenção Familiar
e Conjugal, Intervenção em Adopção, Educação Parental.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training.
PhD students collaborate on lessons of the integrated Master in Psychology, non-degree post-graduations, short
training courses for Master students (ex.: workshops in Clinical Psychology in FPCE UC), for psychologists and
other professionals, as well as in the organization of conferences. Students also collaborate in the ongoing
community service of the associated Faculties, in the areas of Marital and Family Intervention, Intervention in
Adoption, Parental Education.

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

Os projectos de investigação focam e desenvolvem o papel activo da família no processo de mudança em várias
dimensões (cognitiva, comportamental, relacional, contextual) e em diversas fases do ciclo de vida, contribuindo
para o desenvolvimento de estratégias que promovam a resiliência, previnam o risco e permitam lidar com
diferentes vulnerabilidades familiares.
Outros projectos visam o desenho, implementação e avaliação de programas para a promoção da parentalidade em
diversas situações (e.g. adopção, doença crónica, negligência) bem como a avaliação da qualidade das
competências e capacidades parentais. Noutros, são estudadas variáveis e processos nas intervenções familiares
em contextos diversos como a conjugalidade, jogo patológico, relações intergeracionais. Tem havido solicitações
por parte de organismos públicos (e.g. CML,SCML,Hospitais, escolas) para a disponibilização de formação e
programas em estudo.
Alguns estudos têm sido difundidos na internet e em programas de rádio.
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7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities.

Research projects focus on and develop the active role of family in the process of change in several dimensions
(cognitive, behavioral, relational, contextual) and in several stages of life, contributing to the development of
strategies that promote resiliency, prevent risk and allow dealing with different family vulnerabilities.
Other projects aim the design, implementation and evaluation of programs for the promotion of parenting in
different situations (ex.: adoption, chronic illness, neglect) as well as the evaluation of the quality of parenting skills
and capacities. In others, variables and processes in family interventions in different contexts such as marital,
gambling, intergenerational relationships are studied. There have been requests from public institutions (ex.: CML,
SCML, hospitals, schools) for the provision of training and study programs.
Some studies have been presented on the Internet and in radio programs.

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

As Faculdades associadas dispõem de um sítio na internet onde mantêm informações completas sobre a sua
actividade lectiva, de investigação e de serviço à comunidade, permanentemente monitorizada e actualizada. Toda
a informação sobre o ciclo de estudos, as unidades curriculares, respectivos objectivos, conteúdos programáticos
e métodos de ensino, sobre os docentes e sobre as actividades 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.

The associated Faculties have a website in which they keep updated and monitored information about their courses
information about their teaching, research and community service, constantly monitored and updated. All
information about the cycle of studies, curricular units, objectives, contents and teaching methods, about teachers
and the activities of research, training and conferences, as well as about services, is accessible to the general
public.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 7

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 18

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 10

 35

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes
-Um programa de estudos avançados desenvolvido em parceria entre duas Faculdades de Psicologia de duas
Universidades de prestígio portuguesas. Trata-se de um programa colectivo pioneiro nos estudos avançados
oferecidos na especialidade da Psicologia Clínica, área temática da Psicologia da Família e Intervenção Familiar,
em Portugal.
-Diversidade de áreas de investigação resultante do número de recursos humanos qualificados na equipa docente
do programa.
-Maior variedade de parcerias com investigadores estrangeiros, decorrente de projectos de investigação em curso
pelos diferentes elementos da equipa.
-Ensino alicerçado nas linhas de investigação dos centros de investigação a que pertencem os docentes.
-Elevado número de bolsas FCT atribuídas aos alunos de doutoramento, indicador de validação externa do
interesse e rigor dos projectos de investigação.
Publicações e participação em congressos internacionais com referees, indicador de validação científica e difusão
de conhecimento.

8.1.1. Strengths
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- This is an advanced studies program developed in partnership between two Psychology Faculties in two
Portuguese prestigious universities. It is a collective pioneer program in advanced studies in the specialty of
Clinical Psychology, subject area of Family Psychology and Family Intervention, in Portugal
- Diversity of research areas resulting from the number of qualified resources in the program’s teaching team.
- Greater variety of partnerships with foreign researchers, due to ongoing research projects by different team
members.
- Education grounded in the research lines of the research centers to which Professors belong.
- High number of FCT grants awarded to PhD students, an indicator of external validation regarding the interest and
rigor of the research projects.
- Publications and participation in international conferences with referees, indicator of scientific validation and
diffusion of knowledge.

8.1.2. Pontos fracos
- Poucos estudantes estrangeiros.
- Necessidade de tutorias especializadas individuais, ou em pequeno grupo, para a análise e tratamento de dados e
escassos recursos humanos disponíveis.
- Existência de diversos estudantes com actividade profissional o que impede que usufruam de bolsas de
investigação e torna difícil a conclusão do trabalho no prazo de 3 anos previsto. Dada a complexidade dos temas
em estudo, a qual é incompatível com focos temáticos excessivamente recortados e fragmentados, os planos de
investigação são amplos e, em muitos casos, com metodologias mistas e com desenhos longitudinais, o que torna
difícil a conclusão do trabalho no prazo previsto de 3 anos.

8.1.2. Weaknesses
- Few foreign students.
- Need for individual or in small group specialized tutoring, for data analysis and processing and limited human
resources available.
- There are several students with a professional activity which does not allow them to apply for research grants and
makes it difficult for them to complete the research work within the three years expected. Given the complexity of
the issues under study, which is incompatible with excessively fragmented and split thematic focus, the research
plans are large and in many cases, with mixed methods and longitudinal designs, which makes it difficult to
complete the work within the timeframe of three years.

8.1.3. Oportunidades
- A integração da UC e UL em redes internacionais de ensino pode facilitar a divulgação do curso e seus objectivos
junto de potenciais candidatos estrangeiros, quer de língua oficial portuguesa, particularmente Brasileiros, quer
europeus.

- Recomendações da European University Association e de outros organismos Europeus sobre os dispositivos
necessários à criação de um Espaço Europeu de Ensino e de Investigação, no sentido da cooperação
interinstitucional, sobretudo de dimensão internacional.

8.1.3. Opportunities
- The integration of UC and UL in international education networks can facilitate the dissemination of the course
and its objectives next to potential foreign candidates, not only Portuguese-speaking, particularly Brazilian, but
also European.
- Recommendations of the European University Association and other European centres about the needed
procedure so as to create a European Area of Education and Research, aiming for inter-institutional cooperation,
especially on an international scale.

8.1.4. Constrangimentos
- Situação económica e financeira do país e do contexto europeu mais alargado pode dificultar a inscrição de
novos estudantes no programa doutoral e fazer aumentar as desistências devidas a dificuldade financeiras, bem
como colocar obstáculos adicionais à captação de financiamento, nomeadamente o acesso a bolsas.

- Ausência de uma estrutura de interface, entre as Faculdades e respectivas Reitorias, visando uma maior eficiência
na divulgação, selecção e aconselhamento a candidaturas de projectos de dimensão internacional que enquadrem
a promoção da mobilidade internacional dos estudantes de doutoramento.

8.1.4. Threats
- The economic and financial situation of the country and the wider European context can hinder the entry of new
students in the PhD program, and increase dropouts due to financial difficulties, as well as placing additional
obstacles to the raising of funding, including access to scholarships.

- Absence of an interface structure between the Faculties and its Managements, seeking greater efficiency in the
disclosure, selection and advice to project applications on an international scale, so as to promote international
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mobility of PhD students.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

8.2.1. Pontos fortes
- Docentes e estudantes têm conhecimento sobre os representantes da Comissão Científica e Coordenadora em
cada Faculdade, a sua disponibilidade continuada e um acesso directo e simplificado a estes contactos.
- Realização de reuniões periódicas com docentes e estudantes, no início do 1º semestre e final de cada semestre
do curso de formação avançada, com o objectivo de aferir procedimentos de funcionamento e de avaliação,
determinar as linhas de investigação a privilegiar em cada ano e proceder a um balanço geral sobre as actividades
lectivas, com sugestões para o ano seguinte e para o novo curso de formação avançada.
- Realização de actividades de formação grupais devidamente estruturadas nos 2º e 3º anos.
- Acesso por parte dos estudantes a todos os docentes do programa.
- Fomento da mobilidade inter-institucional de docentes e de discentes.

8.2.1. Strengths
- Professors and students know which are the representatives of the Scientific and Coordinating Committee in each
Faculty, their continued availability and have a simplified and direct access to these contacts.
- Regular meetings with Professors and students at the beginning of the first semester and at the end of each
semester of the advanced training course, in order to evaluate operating and evaluation procedures, determine the
research lines to focus on each year, and carry out a general assessment on the teaching activities, with
suggestions for the following year and the new advanced training course.
- Development of properly structured group training activities in the second and third years.
- Close contact between students and Professors of the program.
- Promotion of inter-institutional mobility of Professors and students

8.2.2. Pontos fracos
- Realização de reuniões de avaliação periódicas formais apenas no 1º ano, sendo que nos anos seguintes a
informação é recolhida de modo mais informal.
- Assistência diminuta a actividades lectivas e científicas da faculdade associada, não se explorando maximamente
as potencialidades da parceria.
- Fase de desenvolvimento dos processos de garantia da qualidade das respectivas faculdades.

8.2.2. Weaknesses
- Periodic formal review meetings are performed only in the 1st year, and in the following years information is
collected in a more informal way.
- Reduced assistance to academic and scientific activities of the associate Faculty, not benefiting from all the
potential of the partnership.
- Development phase of quality assurance procedures for both Faculties.

8.2.3. Oportunidades
- Grande empenho por parte da UC e UL na elaboração de um procedimento institucional de avaliação da
satisfação dos estudantes com os cursos de doutoramento no âmbito da Garantia de Qualidade.
- Forte tradição de boa comunicação entre os diferentes corpos de docentes, discentes e funcionários na UC e UL
e existência de órgãos e estruturas que encorajam essa participação.
- Reorganização das Unidades de I&D sediadas quer na UC, quer na UL, no sentido da apresentação de Centros de
Investigação com maior massa crítica na próxima avaliação plurianual realizada pela FCT.

8.2.3. Opportunities
- Great commitment by the UC and UL in the development of an institutional procedure for assessing student
satisfaction with PhD courses within Quality Assurance.
- Strong tradition of good communication between the different groups of teachers, students and staff at UC and UL
and the existence of departments and structures that encourage such participation.
- Reorganization of R&D units located in either UC or UL, towards the presentation of research centers with greater
critical knowledge areas for the next multi-annual FCT evaluation.

8.2.4. Constrangimentos
- Profundas mudanças institucionais ocorridas nos últimos anos, que conduziram a mudanças e adaptações
continuadas e exigentes, as quais podem ter desviado recursos humanos importantes ao funcionamento óptimo do
curso.

8.2.4. Threats
- Profound institutional changes in recent years, leading to continuous and demanding changes and adjustments,
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which may have diverted important resources to the optimal functioning of the course.

8.3. Recursos materiais e parcerias

8.3.1. Pontos fortes
- Integração em duas grandes universidades, podendo docentes e discentes usufruir dos recursos materiais
disponíveis nas duas faculdades (e.g. recursos bibliográficos, software, espaços).
- Colaboração de diversos docentes estrangeiros que leccionam no programa, fortalecendo as equipas de
investigação.
- Possibilidade de usufruir de formação de outros ciclos de estudos e de outras instituições de ensino superior.
- Divulgação dos trabalhos de investigação durante a sua realização pelo interesse despertado na comunidade.

8.3.1. Strengths
- Integration in two major universities, teachers and students can enjoy the material resources available in the two
faculties (ex.: library resources, software, and place).
- Collaboration of several foreign professors who teach in the program, strengthening the research teams.
- Possibility to benefit from training from other cycles of study and other higher education institutions.
- Disclosure of research projects during its development, due to interest in the community.

8.3.2. Pontos fracos
- Inexistência de um número suficiente de investigações financiadas que suporte o desenvolvimento de projectos
de investigação em áreas em que estabelecemos colaboração com equipas estrangeiras no âmbito do programa de
doutoramento.
- Realização diminuta de vídeo-conferências ou de outros recursos de comunicação à distância.

8.3.2. Weaknesses
- Lack of a sufficient number of financed research that supports the development of research projects in areas in
which we have established collaboration with foreign teams in scope of the PhD program.
- Reduced use of video conference and other resources for distance communication.

8.3.3. Oportunidades
- Existência de concursos a projectos transnacionais abertos pelo CRUP para promover a cooperação de equipas
de investigação internacionais de docentes e estudantes.

- Recursos de Apoio à Investigação disponibilizados pelos Serviços Comuns da FPUL e da FPCE-UC para a
condução da investigação no âmbito dos projectos de doutoramento.

8.3.3. Opportunities

- Transnational contests opened by CRUP to promote the cooperation of international research teams of professors
and students.

- Research Support Resources provided by UL and FPCE UC Common Services for the research development
within the PhD projects

8.3.4. Constrangimentos
- Existência de obstáculos de ordem financeira à política definida nos planos estratégicos das Faculdades
associadas, devido aos sucessivos cortes nas verbas do OE e dependência de receitas próprias para assegurar
despesas correntes.
- Necessidade de cumprir regras da administração pública não adequadas às Universidades e à investigação,
implicando procedimentos de aquisição, contratação de serviços e outros muito morosos e pouco flexíveis, os
quais impedem a adopção de procedimentos que permitiriam oferecer melhores condições ao trabalho de
docentes e estudantes.

8.3.4. Threats
- Financial obstacles to the policy defined in the strategic plans of the associated faculties, due to successive cuts
in State funding and dependence from own revenue to ensure daily costs.
- Need to comply with public administration rules, not appropriate to universities and research, involving
procurement procedures, contract services and other time consuming and inflexible services, which prevent the
adoption of procedures that would provide better work conditions for teachers and students.
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8.4 Pessoal docente e não docente

8.4.1. Pontos fortes
- Corpo docente constituído por especialistas reconhecidos nacional e internacionalmente.
- Diversidade de valências científicas da equipa de investigadores do curso.
- Tradições científicas diversas, resultado da colaboração de diferentes instituições no curso, nacionais e
internacionais, numa colaboração mais continuada.
- Totalidade do corpo docente constituído por doutorados.
- Procedimentos de avaliação do desempenho docente.
- Apreciação dos projectos de investigação dos estudantes por elementos de ambas as Faculdades.

8.4.1. Strengths
- The professors consist of experts recognized nationally and internationally.
- Diversity of scientific skills of the course researchers’ team.
- Various scientific traditions, resulting from the collaboration between different institutions, national and
international for a more continuous collaboration.
- All professors have a PhD.
- Procedures for evaluating teacher performance.
- Assessment of students’ research projects of by members of both Faculties.

8.4.2. Pontos fracos
- Sobrecarga horária e de tarefas administrativas. Escassez de recursos administrativos e de gestão de projectos.
Dificuldade de coordenação entre os serviços administrativos das duas Faculdades/Universidades.
- Insuficiência de encontros entre docentes para discussão de aspectos científicos e pedagógicos organizados
pela Comissão Científica e Coordenadora do programa.

8.4.2. Weaknesses
- Schedule and administrative tasks workload. Shortage of administrative and project management human
resources. Difficulty of coordination between the administrative departments of the two faculties/universities.
- Insufficiency of meetings between teachers for the discussion of scientific and educational aspects organized by
the Scientific and Coordinating Committee of the program.

8.4.3. Oportunidades
- Bom funcionamento da Divisão de Relações Internacionais da UC e UL, no sentido de apoiar as candidaturas de
docentes a programas de mobilidade internacional (e.g. Erasmus).
- Existência de candidaturas a projectos e a programas específicos (e.g. Ciência, Welcome) para integrar jovens
investigadores qualificados no programa doutoral.
- Abertura de concursos para professor auxiliar (Estatística) nas duas Faculdades e a contratação de um docente
convidado a tempo parcial para Metodologias Quantitativas, na UL, para apoio exclusivo ao 3º ciclo, dos quais
beneficiará o programa doutoral.
- Dinamização em ambas as Reitorias, de uma proposta relativa à distribuição do serviço docente, no sentido de
optimizar a relação entre a dimensão lectiva e de investigação, procurando criar condições para uma maior
dedicação às diferentes tarefas de investigação que enquadram o trabalho científico dos doutorandos por parte
dos docentes com responsabilidades de formação ao nível do 3º ciclo.

8.4.3. Opportunities
- Proper functioning of the International Relations Division at UC and UL, so as to support applications from
teachers to international mobility programs (ex.: Erasmus, PROALV).
- There are project and specific programs applications (ex.: Science, Welcome) to integrate young qualified
researchers in the PhD program.
- Opening of contests for Assistant Professor (area of research methods/statistics and data analysis in both
FPCE-UC and FP-UL) and hiring of a part-time invited lecturer in the area of Quantitative Methodologies in UL to
exclusively support the 3rd cycle, of the doctoral program.
- Is being promoted in both Administrations, a proposal for the distribution of teaching service, in order to optimize
the relationship between the teaching and research dimensions, trying to create conditions for greater dedication
to the different research tasks that fall into the scientific work of PhD students by teachers with 3rd cycle training
responsibilities.

8.4.4. Constrangimentos
- Os constrangimentos externos inerentes ao funcionamento das instituições públicas criam grandes dificuldades
na contratação de novos docentes, na aquisição de serviços para necessidades específicas e na contratação de
pessoal não docente para apoio ao ensino e investigação.

- Quando é possível realizar uma contratação docente, o processo é muito moroso e não permite a flexibilidade
necessária para responder a necessidades que evoluem muito rapidamente.
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8.4.4. Threats
- The external threats inherent in the functioning of public institutions create major difficulties in hiring new
teachers, acquisition of services for specific needs and hiring non-teaching staff to support the teaching and
research.
- When is possible to hire a teacher, the process is very time consuming and does not allow the flexibility to
respond to needs that change very rapidly.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

8.5.1. Pontos fortes
Qualidade científica e académica prévia dos estudantes seleccionados para o Programa
Responsabilização do estudante pela construção do seu currículo e desenvolvimento da sua formação de forma
progressivamente mais autónoma.
Incentivo à mobilidade dos estudantes e ao contacto inter-institucional, apoiando o intercâmbio com outros
programas ou a co-orientação.
Horário concentrado à 5ª e 6ª f. e organizado em módulos, a fim de facilitar o trabalho autónomo do estudante.
Número elevado de bolsas de doutoramento concedidas pela FCT.
Criação de um email de turma e de sites para aumento do contacto e da partilha entre os estudantes das duas
Faculdades.
Utilização de recursos financeiros para:consultoria com especialistas em metodologias de análise de dados
qualitativos e quantitativos; revisão técnica de traduções; aquisição de materiais de apoio à investigação
(portáteis,software, aparelhos de apoio à transcrição).
Workshops formativos sobre acesso a bases de dados bibliográficos.

8.5.1. Strengths
Prior scientific and academic quality of the students selected to the Program.
It should be emphasized students’ accountability for curriculum construction and training development in a
progressively more autonomous way.
There is also the encouragement of students’ mobility and inter-institutional contact, supporting co-supervision of
theses and exchange programs with other study programs.
The schedule is organized on Thursdays and Fridays and structured into modules in order to facilitate students’
independent work.
High number of PhD scholarships granted by FCT.
Creation of a group e-mail and websites so as to increase contact and sharing between students of both Faculties.
Use of financial resources for: consulting in the area of methodologies for analyzing qualitative and quantitative
data; technical review of translations, purchase of materials to support research (laptops, software, transcription
support equipment).
Workshops on how to access bibliographic databases.

8.5.2. Pontos fracos
- Um percurso curricular, a partir do curso de formação avançada, sem obrigatoriedade formal de ser avaliado a
partir de produtos concretos e específicos.
- Promoção deficitária, por parte da coordenação do doutoramento, do intercâmbio e partilha entre estudantes de
ambas as Faculdades depois do ano curricular.
- Número de estudantes a realizar períodos de estudos no estrangeiro.

8.5.2. Weaknesses
- A curricular path, which after the advanced training course, has no formal obligation to be assessed based on
specific and concrete products.
- Lack of promotion, by the PhD coordination, of the exchange and sharing between students from both Faculties
after the academic year.
- Number of students carrying out periods of study abroad.

8.5.3. Oportunidades
- O prestígio das Universidades associadas permite uma base de recrutamento de estudantes alargada e bastante
qualificada.

- A provável fusão da UL com a UTL pode constituir uma excelente oportunidade para o aumento das parcerias
nacionais com docentes de áreas científicas relevantes para o programa doutoral e alargar o âmbito dos projectos
de investigação realizados.

8.5.3. Opportunities
- The prestige of the associated University allows an enlarged and very qualified student recruitment base.
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- The probable merger of UL with UTL can provide an excellent opportunity for increased partnerships with national
teachers of scientific areas relevant to the PhD program and broaden the scope of research projects.

8.5.4. Constrangimentos

- Instabilidade do contexto laboral actual e consequente aumento da taxa de desemprego, levando à ocorrência de
situações que tornam economicamente insustentável a permanência dos estudantes no programa de
doutoramento.

- Situação actualmente desfavorável do contexto económico e financeiro da Europa, com a possível diminuição das
verbas atribuídas a mecanismos de distribuição de incentivos à frequência de programas de formação avançada,
nomeadamente ao nível do 3º ciclo.
- Alguns estudantes revelam uma deficiente preparação metodológica e estatística, o que obriga a um trabalho
acrescido, por parte dos estudantes e por parte da CCC, na preparação e disponibilização de oferta formativa nesta
área.

8.5.4. Threats
- Instability of the current labour context and consequent increase in unemployment, leading to the occurrence of
situations that make students’ permanence in the PhD program economically impossible.

- Currently adverse situation of the European economic and financial context, with the possible decrease in funds
allocated for the mechanisms of incentives’ distribution to the frequency of advanced training programs, especially
3rd cycle.
- Some students reveal a limited preparation in methodology and statistics, which requires an additional work on
the part of students and by the SCC, for the preparation and training in this area.

8.6. Processos

8.6.1. Pontos fortes
Formação que incide na compreensão aprofundada num domínio científico específico.
Estrutura curricular que permite ao estudante realizar investigação de forma progressivamente mais autónoma.
Estímulo ao desenvolvimento de projectos de doutoramento integrados em investigação em curso nos grupos e
centros de investigação de cada Faculdade associada.
Actualização científica e pedagógica realizada em cada nova edição do curso.
Apoio aos estudantes na candidatura a bolsas, requerendo um formato para o projecto de investigação semelhante
ao solicitado pela FCT, ocorrendo o período de discussão dos projectos de acordo com os prazos de candidatura a
bolsas da FCT.
Metodologias de contacto directo com a investigação ou com investigação sénior ilustrativas de padrões de
excelência.
Possibilidade de colaboração dos alunos finalistas do MIP na recolha e análise de dados
Possibilidade de partilha de saberes e de reflexão entre os alunos da 1ª edição e da 2ª edição, através de 2
seminários

8.6.1. Strengths
- Training in deep understanding in a specific scientific field.
- Curricular structure that allows students to conduct research in a progressively more autonomous way.
- Encouragement of the development of PhD projects integrated into ongoing research in groups and research
centres associated with each Faculty.
- Scientific and teaching update carried out in each new edition of the course.
- Support for students applying for scholarships, by requiring a format for the research project similar to what is
requested by FCT and setting the projects discussion period according to the deadlines for FCT scholarships
application.
- Direct contact methodologies with research or with senior research illustrative of excellence standards.
- Possibility of having the cooperation from MIP final year students, in data collection and analysis.
- Possibility of knowledge sharing and reflection among the students of the 1st and 2nd editions, in two seminars.

8.6.2. Pontos fracos
- A redacção regular de artigos científicos não tem sido exigida ao longo dos primeiros anos do curso e ainda que
seja estimulada a realização da tese por meio de artigos, estes são realizados muito tarde no percurso académico
do estudante.

8.6.2. Weaknesses
- The regular submission of papers has not been requested during the first years of the course and although the
completion of the thesis through articles is encouraged, these are conducted later on in the student's academic
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path.

8.6.3. Oportunidades
- Existência de uma ferramenta, criada pela UC, de acompanhamento da carreira futura dos doutorandos que
defenderam a sua dissertação como forma de verificar a aplicação dos conhecimentos e competências adquiridos
durante a elaboração da dissertação e verificar o impacto do programa de doutoramento na sociedade.

8.6.3. Opportunities
- There is a tool, created by UC, to monitor the future career of PhD students defending their theses, as a way to
verify the application of knowledge and skills acquired during the preparation of the dissertation and verify the
impact of the doctoral program in society.

8.6.4. Constrangimentos
Não se aplica.

8.6.4. Threats
Not applicable.

8.7. Resultados

8.7.1. Pontos fortes
- A maioria dos estudantes completa com sucesso o Curso de Formação Avançada
- Número de bolsas de doutoramento atribuídas.
- Publicações com relevância para a área do ciclo de estudos.
- Projectos de investigação financiados com equipas internacionais parceiras do programa, com a colaboração de
docentes e de estudantes.

8.7.1. Strengths
- Most students successfully complete the advanced training course.
- Number of PhD scholarships awarded.
- Publications relevant to the area of the cycle of studies.
- Research projects funded with international teams, partners of the program, with the collaboration of teachers and
students.

8.7.2. Pontos fracos
- Inexistência de teses concluídas no prazo de dois anos após o término do Curso de Formação Avançada.
- Dificuldade por parte de alguns estudantes nas matérias instrumentais das áreas de conhecimento
complementares.
- Número insuficiente de publicações em revistas indexadas na base ISI.
- Poucos produtos de publicação ou projectos com a colaboração de docentes de ambas as Faculdades
associadas.

8.7.2. Weaknesses
- Lack of completed theses within two years after the end of the advanced training course.
- Some students have a limited knowledge in the field of instrumental contents of the complementary expertise
areas.
- Insufficient number of publications in journals indexed in ISI.
- Few published products or projects in collaboration with professors from both associated Faculties.

8.7.3. Oportunidades
- A dificuldade de acesso ao mercado de trabalho pode conduzir os mais qualificados a optar por um período de
estudo suplementar e investir no programa de doutoramento.
- Criação de condições institucionais para continuar o aumento da produtividade científica dos docentes e dos
seus orientados, nomeadamente através da criação de revistas em plataformas digitais, em planeamento na UC.
- Melhor articulação, proporcionada pelas Universidades, entre a investigação desenvolvida no âmbito dos
projectos de doutoramento e a prestação de serviços especializados e de consultoria a sectores públicos e
privados, nomeadamente no âmbito dos Serviços de Aconselhamento e Apoio Pedagógico das duas
Universidades, permitindo uma transferência mais eficaz de conhecimento resultante dos projectos de
investigação para as Universidades e comunidade em geral.

8.7.3. Opportunities
- The difficulty to access labour market may give rise to the most qualified opting for a period of further study and
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investment in the PhD program.
- Establishment of institutional conditions to continue increasing the scientific productivity of professors and their
supervised students, namely through the creation of magazines on digital platforms, being planned at UC.
- Better articulation, provided by universities, between researches carried out as part of PhD projects and the
provision of specialized services and consultancy to public and private sectors, in particular within the Advisory
Services and Educational Support of both Universities allowing a more effective transfer of knowledge resulting
from research projects for universities and community in general.

8.7.4. Constrangimentos
- A elevada instabilidade contextual nos planos dos recursos materiais, financeiros e organizativos aumenta a
imprevisibilidade acerca do impacto positivo das acções planeadas e implementadas ao nível dos pilares da
missão investigação e ensino e dos principais pilares de recurso que lhes estão associados.

- Os constrangimentos económicos referidos nos pontos anteriores reflectem-se nos resultados, sobretudo nos
casos de interrupção ou abandono do programa de doutoramento.

8.7.4. Threats
- The high instability in the plans of material, financial and organizational resources, increases the unpredictability
about the positive impact of the actions planned and implemented at the level of the foundations of the research
and teaching mission and the main resource pillars associated with them.
- The economic threats above mentioned are reflected in the results, especially in cases of interruption or
abandonment of the PhD program.

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

9.1.1. Debilidades
1. Necessidade de tutorias individuais ou em pequeno grupo para a análise e tratamento de dados e poucos
recursos humanos disponíveis, em especial a partir do 2º ano.
2. Existência de muitos estudantes com actividade profissional o que impede de usufruírem de bolsas de
investigação e torna difícil a conclusão do trabalho no prazo de 3 anos previsto.
3. Poucos estrangeiros de língua não portuguesa no corpo discente do programa.
4. Dificuldade em concretizar a realização de um período de estudos em universidades estrangeiras com as quais
temos parcerias, criando condições para a realização de doutoramentos europeus e de mais investigação
internacional.
5. Necessidade de mais seminários de apresentação e discussão dos trabalhos dos estudantes em curso, a partir
do 2º ano.

9.1.1. Weaknesses
1. Need for individual or in small group tutoring for data analysis and processing and limited human resources
available, especially after the 2nd year.
2. There are several students with a professional activity a fact that does not allow them to apply for research
grants and makes it difficult for them to complete the research work within the three years expected.
3. Few foreign students, especially non-Portuguese speaking.
4. Difficulty in having a period of study in foreign partner universities, necessary for the creation of conditions for
the development of European doctorates and more international research.
5. Need for more seminars with presentation and discussion of student work in progress, after the 2nd year.

9.1.2. Proposta de melhoria
1. A colaboração de novos recursos humanos contratados pela FPUL e FPCE-UC para a área da estatística.
2. Incentivar a candidatura a bolsas de investigação
3. Maior divulgação no estrangeiro do programa de estudos.
4. Alargamento dos protocolos no âmbito do Programa Erasmus para contemplar a mobilidade de estudantes do 3º
ciclo.
5. Reforço da realização de seminários anuais de apresentação e discussão dos trabalhos em curso dos
estudantes a partir do 2º ano.

9.1.2. Improvement proposal
1. Collaboration of new human resources hired by FPUL and FPCE UC in the area of statistics.
2. Encourage the application for research scholarships
3. Greater publicize of the program abroad.
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4. Enlargement of the protocols under the Erasmus program to consider the mobility of students from the 3rd cycle.
5. Strengthening the performance of seminars for annual presentation and discussion of the ongoing work of
students after the 2nd year.

9.1.3. Tempo de implementação da medida
1. O apoio ocorrerá durante o curso de formação avançada e nos anos seguintes do programa doutoral.
2. Durante o curso de formação avançada.
3. A partir da próxima edição do curso e ajustada aos resultados que irão ser obtidos.
4. Durante a próxima edição do programa doutoral.
5. Durante a próxima edição.

9.1.3. Implementation time
1. The support will occur during the advanced training course and subsequent years of the doctoral program.
2. During the advanced training course.
3. From the next edition of the course and adjusted to the results obtained.
4. During the next edition of the PhD program.
5. During the next edition.

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
1. Prioridade alta.
2. Prioridade média.
3. Prioridade média.
4. Prioridade média.
5. Prioridade alta

9.1.4. Priority (High, Medium, Low)
1. High Priority.
2. Medium priority.
3. Medium priority.
4. Medium priority.
5. High Priority

9.1.5. Indicador de implementação
1. Aumento da oferta de tutorias em métodos qualitativos de análise de dados e em metodologias mistas para
acompanhamento, individual ou em pequeno grupo, dos trabalhos de doutoramento, a partir do 2º ano.
2. Aumento do número de estudantes que se candidatam a bolsa no final do próximo curso de formação avançada.
3. Aumento do número de estudantes estrangeiros de língua não portuguesa na próxima edição do curso.
4. Aumento do número de doutoramentos europeus ou estâncias em universidades estrangeiras com quem temos
parcerias no final da próxima edição do programa doutoral.
5. Aumento do número de seminários gerais e parcelares de apresentação e discussão dos trabalhos em curso dos
estudantes a partir do 2º ano.

9.1.5. Implementation marker
1. Increase on the supply of tutorials on qualitative methods of data analysis and in mixed methods for monitoring,
individually or in small groups, of the doctoral work, after the 2nd year.
2. Increase on the number of students applying for scholarship at the end of the next course of advanced training.
3. Increase in the number of foreign students non-Portuguese speaking in the next edition of the course.
4. Increase in the number of European PhD in foreign universities with whom we have partnerships in the end of the
next edition of the doctoral program.
5. Increase in the number of general and partial seminars for presentation and discussion of the ongoing research
works of students after the 2nd year.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.

9.2.1. Debilidades
1. Realização de reuniões de avaliação periódicas formais apenas no 1º ano, sendo que nos anos seguintes a
informação é recolhida de modo mais informal.
2. Assistência diminuta a actividades lectivas e científicas da faculdade associada, não se explorando
maximamente as potencialidades da parceria.
3. Aguardamos melhorias dos processos de garantia da qualidade das respectivas faculdades.

9.2.1. Weaknesses
1. Conducting periodic formal review meetings only in the 1st year, as in the following years information is
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collected in a more informal way.
2. Reduced assistance to academic and scientific activities of the associate Faculty, not benefiting from all the
potentialities of the partnership.
3. We are expecting improvements on the quality assurance procedures for both Faculties.

9.2.2. Proposta de melhoria
1.Discussão conjunta, com docentes e estudantes, da avaliação da qualidade pedagógica e das medidas de
melhoria a implementar, com subsequente monitorização e análise dos resultados obtidos
2. Análise, com diferentes partes interessadas (p.e., docentes, estudantes, profissionais e instituições), e
discussão dos resultados da investigação produzida, das suas implicações práticas e reflexão sobre novos focos
de investigação. Análise do saber que é possível transferir para a comunidade e das formas mais adequadas de
fazê-lo.
3. Integrar na organização do curso as melhorias dos processos de garantia que venham a ser desenvolvidas pelas
respectivas faculdades

9.2.2. Improvement proposal
1. Joint discussion with professors and students, of the teaching quality assessment and improvement measures
to be implemented, with subsequent monitoring and analysis of obtained results.
2. Analysis with the different parties concerned (ex.: professors, students, professionals and institutions), and
discussion of the produced research results, their practical implications and consideration of new areas of
research.
3. Analysis of knowledge that can be transferred to the community and the most appropriate ways to do it.

9.2.3. Tempo de implementação da medida
1. Uma hora e meia em cada semestre, a partir do 2º ano.
2. Implementação imediata a partir da próxima edição do curso.
3. A entrar em vigor assim que estejam desenvolvidos os processos de garantia.

9.2.3. Improvement proposal
1. An hour and a half each semester, after the 2nd year.
2. Immediate implementation starting next edition of the course.
3. Starting as soon as assurance processes are developed.

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
1. Prioridade alta.
2. Prioridade alta.
3. Prioridade alta.

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

9.2.5. Indicador de implementação
1. Realização de duas reuniões com os estudantes a partir do 2º ano, todos os anos.
2. Assistência por parte dos estudantes a pelo menos duas actividades lectivas da Faculdade associada em que
não estão inscritos, com comprovativo assinado pelo docente responsável pela actividade/conferência/workshop
ou por um dos coordenadores.
3. A introdução de novos mecanismos de garantia da qualidade na organização do curso.

9.2.5. Implementation marker
1. Having two meetings with students after the 2nd year, every year.
2. Students participation in at least two learning activities, promoted by the associated Faculty which they are not
enrolled in, with an evidence signed by the teacher responsible for the activity/conference/workshop or by one of
the coordinators.
3. Introduction of new mechanisms for quality assurance in the organization of the course.

9.3 Recursos materiais e parcerias

9.3.1. Debilidades
1. Inexistência de um número suficiente de investigações que suporte o desenvolvimento de projectos de
investigação em áreas em que estabelecemos colaboração com equipas estrangeiras no âmbito do programa de
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doutoramento.
2. Pouca utilização do recurso sala de vídeo-conferência e de outros recursos de comunicação à distância

9.3.1. Weaknesses
1. Lack of a sufficient number of investigations that supports the development of research projects in areas in
which we have established collaboration with foreign teams in in scope of the doctoral program.
2. Reduced use of video conference and other resources for distance communication

9.3.2. Proposta de melhoria
1. Atrair e integrar um maior número de investigações por tema, encontrando e criando denominadores comuns
entre os projectos.
2. Utilização do skype nas conferências realizadas para que a captação de imagem possa ser feita em aula e vista
por um grupo vasto de estudantes em ambas as Faculdades, estando em uma solução para aumentar a capacidade
do espaço para vídeo-conferência.

9.3.2. Improvement proposal
1. Attracting and retaining a greater number of researches by topic, finding and creating common denominators
among the projects.
2. Using skype in the conferences held so that image capture can be done in class and seen by a large group of
students in both Faculties, being a solution to increase the capacity of the room for video conferencing.

9.3.3. Tempo de implementação da medida
1. Durante o 1º semestre do curso de formação avançada.
2. Implementação imediata a partir da próxima edição do curso.

9.3.3. Implementation time
1. During the first semester of the advanced training course.
2. Immediate implementation from the next edition of the course.

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
1. Prioridade alta.
2. Prioridade média.

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

9.3.5. Indicador de implementação
1. Pelo menos 50% dos novos projectos a realizar na próxima edição do curso deverão associar-se a temas de
investigação em curso ou a projectos dos docentes a decorrer nos centros de investigação.
2. Pelo menos duas actividades/conferências/workshops transmitidos por skype ou vídeo-conferência na próxima
edição do curso.

9.3.5. Implementation marker
1. At least 50% of new projects to be implemented in the next edition of the course should be associated with topics
of ongoing research or ongoing projects of teachers in research centres.
2. At least two activities/conferences/workshops shall be broadcasted by skype or video conferencing in the next
edition of the course.

9.4. Pessoal docente e não docente

9.4.1. Debilidades
1. Sobrecarga horária e de tarefas administrativas. Escassez de recursos administrativos e de gestão de projectos.
Dificuldade de coordenação entre os serviços administrativos das duas faculdades.
2. Realização diminuta de encontros para discussão de aspectos científicos e pedagógicos entre docentes
organizados pela Comissão Científica e Coordenadora do programa.

9.4.1. Weaknesses
1. Schedule and administrative tasks workload. Shortage of administrative and project management human
resources. Difficulty of coordination between the administrative departments of the two faculties.
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2. Insufficiency of meetings for the discussion of scientific and educational aspects organized by the Scientific and
Coordinating Committee of the program.

9.4.2. Proposta de melhoria
1. Aproveitando o esforço por parte das respectivas direcções das Faculdades para aumentar os recursos
administrativos, sugerimos a designação de uma pessoa responsável em cada Faculdade por cada programa de
Doutoramento as quais deverão articular-se. Propomos o reforço de pessoal nas Assessorias das
Faculdades/Universidades para a gestão de projectos.
2. Organização de encontros regulares entre os docentes do programa mobilizados pela Comissão Científica e
Coordenadora do programa.

9.4.2. Improvement proposal
1. Benefitting from the effort by the respective managements of both Faculties to increase the administrative
resources, we suggest the nomination of a responsible person at each Faculty for each doctoral program, who
should work in close connection. We also propose the strengthening of staff in the Counseling
Faculties/Universities for project management.
2. Organization of regular meetings between teachers of the program organized by the Scientific and Coordinating
Committee of the program.

9.4.3. Tempo de implementação da medida
1. Já na próxima edição do programa.
2. A partir do próximo curso encontros de aproximadamente 3 horas (uma vez por ano)

9.4.3. Implementation time
1. In the next edition of the program.
2. Starting in the next course, sessions of approximately 3 hours (once a year)

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
1. Prioridade média-alta.
2. Prioridade alta.

9.4.4. Priority (High, Medium, Low)
1. High-medium priority.
2. High priority.

9.4.5. Indicador de implementação
1. Redução do esforço com tarefas admnistrativas da maioria dos docentes e a realização de uma comunicação
pelo menos mensal, de ponto da situação, entre os responsáveis administrativos em cada Faculdade, por programa
de doutoramento.
2. Realização de pelo menos uma reunião entre docentes em cada ano do programa e publicação de um caderno de
actas anual.

9.4.5. Implementation marker
1. Reduction of efforts with administrative tasks of the majority of teachers and implementation of at least monthly
communications with the progresses achieved, by the administrative responsible person at each Faculty, for each
PhD program.
2. Conducting at least one meeting each year between professors of the program and publication of an annual
notebook of minutes.

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

9.5.1. Debilidades
1. Um percurso curricular, a partir do curso de formação avançada, sem obrigatoriedade formal de ser avaliado a
partir de produtos concretos e específicos.
2. Promoção deficitária, por parte da coordenação do doutoramento, do intercâmbio e partilha entre estudantes de
ambas as faculdades.

9.5.1. Weaknesses
1. A curricular path, which after the advanced training course, has no formal obligation to be assessed based on
specific and concrete products.
2. Lack of promotion, by the PhD coordination, of the exchange and sharing between students from both Faculties
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after the academic year.

9.5.2. Proposta de melhoria
1. Apresentação de trabalhos em congressos, sobretudo internacionais, a partir do 2º ano e submissão de pelo
menos dois artigos em revistas internacionais com revisão por pares, a partir do 3º ano. A proposta é a de esta
sugestão ser indicada aos estudantes desde o 1º ano, permitindo organizarem-se para estes produtos, no caso de
continuação dos seus estudos.
2. Estímulo ao intercâmbio entre estudantes de ambas as faculdades por parte da Comissão Científica e
Coordenadora, através do incentivo e apoio a iniciativas organizadas pelos estudantes e pela organização de um
seminário com todos os estudantes para apresentação do trabalho realizado, no final de todos os anos.

9.5.2. Improvement proposal
1. Presentation of papers at conferences, especially international, after the 2nd year and submission of at least two
articles in international journals with peer review, after the 3rd year. The proposal is that this suggestion is
presented to students on the 1st year, allowing them to be prepared for these products, in case they continue their
studies.
2. Encouragement to exchanges between students from both faculties by the Scientific and Coordinating
Committee, by fostering and supporting initiatives organized by students and by organizing a seminar with all
students to present the work done at the end of each year.

9.5.3. Tempo de implementação da medida
1. Incluída no início do curso de formação avançada e passível de verificação dentro de 3 a 4 anos.
2. Durante toda a nova edição do curso, tendo início no curso de formação avançada. Um dia para a realização do
seminário e o tempo de preparação necessário para o organizar.

9.5.3. Implementation time
1. Included in the beginning of the advanced training course and verifiable within 3 to 4 years.
2. Throughout the new edition of the course, beginning in the advanced training course. One day for the seminar
and the necessary preparation time to organize it.

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

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

9.5.5. Indicador de implementação
1. Número de idas a congressos (nacionais e internacionais) a partir do 2º ano de estudos igual ou superior ao
número de estudantes em cada edição. Número de artigos submetidos a partir do 3º ano igual ou superior a 50%
do número de estudantes em cada edição.
2. Realização de um seminário com todos os estudantes por ano e novas iniciativas de intercâmbio para além da
existência de um email para todos os estudantes.

9.5.5. Implementation marker
1. The number of visits to conferences (national and international) after the 2nd year, is equal or exceeds the
number of students in each edition. Number of articles submitted after the 3rd year, is equal or higher than 50% of
the number of students in each edition.
2. Doing a yearly seminar with all students and new exchange initiatives that go beyond the creation of an email to
all students.

9.6. Processos

9.6.1. Debilidades
A redacção de artigos científicos não tem sido exigida ao longo dos primeiros anos do curso e ainda que seja
estimulada a realização da tese por meio de artigos, estes são realizados muito tarde no percurso académico do
estudante.

9.6.1. Weaknesses
The regular submission of papers has not been requested during the first years of the course and although the
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completion of the thesis through articles is encouraged, these are conducted later on in the student's academic
path.

9.6.2. Proposta de melhoria
Tal como proposto em 9.5.2 os estudantes serão informados, desde o curso de formação avançada, da
necessidade de apresentação de trabalhos em congressos, de preferência internacionais, a partir do 2º ano de
estudos e de submissão de pelo menos dois artigos em revistas internacionais com revisão por pares, a partir do
3º ano.

9.6.2. Improvement proposal
As proposed in 9.5.2 students are informed since the beginning of the advanced training course, about the need for
presentation of papers at conferences, preferably international, after the 2nd year and the need for submission of at
least two articles in international journals peer-reviewed, after the 3rd year.

9.6.3. Tempo de implementação da medida
Implementação imediata na próxima edição do doutoramento e cuja medida tem a duração de 3 a 4 anos para cada
edição do curso.

9.6.3. Implementation time
Immediate implementation in the next edition of the doctorate and whose measure lasts 3-4 years for each edition
of the course.

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Prioridade alta.

9.6.4. Priority (High, Medium, Low)
High priority.

9.6.5. Indicador de implementação
Número de idas a congressos (nacionais e internacionais) entre o 1º e o 2º ano de estudos igual ou superior ao
número de estudantes em cada edição. Número de artigos submetidos no 3º ano igual ou superior a 50% do
número de estudantes em cada edição.

9.6.5. Implementation marker
The number of visits to conferences (national and international) between the 1st and 2nd year, is equal or exceeds
the number of students in each edition. Number of articles submitted at the 3rd year, is equal or higher than 50% of
the number of students in each edition.

9.7. Resultados

9.7.1. Debilidades
1. Inexistência de teses concluídas no prazo de dois anos após o término do Curso de Formação Avançada.
2. Dificuldade por parte de alguns estudantes nas matérias instrumentais das áreas de conhecimento
complementares.
3. Número de publicações em revistas indexadas na base ISI (por parte de estudantes e docentes).

9.7.1. Weaknesses
1. No theses have been completed within two years after the end of Advanced Training Course.
2. Some students have a limited knowledge in the field of instrumental contents of the complementary expertise
areas.
3. Number of publications in journals indexed in ISI (by students and professors).

9.7.2. Proposta de melhoria
1. Dificilmente se conseguirão teses concluídas no prazo de três anos, mesmo que haja um aumento do número de
estudantes com bolsa, por poderem ser usufruídas durante 4 anos
2. Sugestão de assistência a módulos de unidades curriculares do MIP ou organização de cursos para a aquisição
de pré-requisitos nas áreas de conhecimento complementares, no início do curso de formação avançada.
3. Aumento das apresentações em seminário por parte dos estudantes, convidando docentes do programa e
exteriores a ele, colegas mais avançados, deste e de outros programas doutorais, para melhorar a qualidade do
feedback recebido e aumentar a qualidade dos estudos realizados. A sua realização em inglês promove a
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competência na língua em que as publicações devem ser realizadas. Contamos com as iniciativas, apoio e
incentivo dos Centros de Investigação, para o aumento das publicações ISI entre docentes.

9.7.2. Improvement proposal
1. It is scarcely possible to have theses completed within three years, even if there is an increase on the number of
students with a scholarship, as they can be granted for 4 years
2. Suggestion for participation in MIP curricular units or organization of courses for the acquisition of prerequisites
in the areas of complementary expertise, at the beginning of the advanced training course.
3. Increase of students’ presentations in seminars, invitation of professors from the program and professors that
do not belong to it, colleagues at a more advanced stage, from this and other doctoral programs, to improve the
quality of feedback received and increase the quality of the studies. Its achievement in English promotes language
skills as the publications should also be made in English. We rely on initiatives, support and encouragement from
research centres, to increase the ISI publications among professors.

9.7.3. Tempo de implementação da medida
1. Medida difícil de implementar.
2. Entre 15 a 20 horas de formação.
3. Mais 12 horas de trabalho por ano, por parte dos estudantes, para apresentação (formal) dos seus trabalhos em
seminário. O próximo triénio 2011-2014 revelará se os esforços dos centros de investigação contribuíram para o
aumento do número de publicações em revistas indexadas na base ISI.

9.7.3. Implementation time
1. Measure difficult to implement.
2. Between 15 and 20 hours of training.
3. More 12 hours of work per year, by students, for (formal) presentation of their work in a seminar. The next three
years 2011-2014 reveal if the efforts of the research centres have contributed to the increase on the number of
publications in indexed journals in the ISI database.

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
1. Prioridade média.
2. Prioridade alta.
3. Prioridade alta.

9.7.4. Priority (High, Medium, Low)
1. Medium priority.
2. High priority.
3. High priority.

9.7.5. Indicador de implementação
1. Em caso de ser possível implementar esta medida, um indicador passaria pelo número de teses concluídas no
período de dois anos após a conclusão do curso de formação avançada.
2. Razão entre o número de estudantes que frequenta módulos do MIP ou o curso organizado pela Comissão
Científica e Coordenadora e o número de estudantes identificados no início do curso como tendo necessidades de
formação em pré-requisitos nas matérias instrumentais das áreas de conhecimento complementares.
3. Realização de 12 horas de seminários por ano para apresentação dos trabalhos desenvolvidos, para além das 12
horas de seminário já previstas para apresentação dos pré-projectos e projectos no curso de formação avançada.
Aumento do número de publicações por parte de docentes e estudantes nos próximos 3 anos (2011-2014)
relativamente ao triénio anterior.

9.7.5. Implementation marker
1. If it is possible to implement this measure, an indicator would be the number of theses completed within two
years after the completion of the advanced training course.
2. Ratio between the number of students attending the MIP modules or the course organized by the Scientific
Coordinating Committee and the number of students identified at the beginning of the course as having specific
training needs in instrumental prerequisites in the field of complementary areas of expertise.
3. Having 12 hours of seminars per year for the presentation of the work developed, besides the 12 hours of
seminars already planned for presentation of pre-projects and projects in the advanced training course. Increase in
the number of publications by professors and students in the next three years (2011-2014) related to the previous
three years.

10. Proposta de reestruturação curricular
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10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas
Não se aplica.

10.1.1. Synthesis of the intended changes
Does not apply.

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida

Mapa XI - Nova estrutura curricular pretendida

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Programa Inter-Universitário de Doutoramento em Psicologia, na especialidade de Psicologia Clínica - área
temática: Psicologia da Família e Intervenção Familiar

10.1.2.1. Study Cycle:
Inter-University PhD Program in Psychology, specialization area of Clinical Psychology: thematic area of Family
Psychology and Family Intervention

10.1.2.2. Grau:
Doutor

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

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

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

(0 Items)  0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII – Novo plano de estudos

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Programa Inter-Universitário de Doutoramento em Psicologia, na especialidade de Psicologia Clínica - área
temática: Psicologia da Família e Intervenção Familiar

10.2.1. Study Cycle:
Inter-University PhD Program in Psychology, specialization area of Clinical Psychology: thematic area of Family
Psychology and Family Intervention

10.2.2. Grau:
Doutor

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
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10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

(0 Items)       

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>

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

<sem resposta>

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

10.3.4. Categoria:
<sem resposta>

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>

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

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

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
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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>
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