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Designação 
Escolas e Modelos de Intervenção Sistémica                                                                                                                                                                                  

Docente (s)  
Professora Doutora Isabel Narciso Davide (Responsável) 
Professora Doutora Carla Crespo 
Professora Doutora Luana Cunha Ferreira 

Creditação (ECTS) 
     6 Ects                                                                                                                                                                                            

Funcionamento 
              Aulas Teóricas e Práticas 
A distribuição das aulas pelos docentes é feita pelos temas, pelo que cada docente dá as respectivas aulas 
teórico-práticas das duas turmas.                                                                                                                                                                                   

Objectivos/Competências 

 Reflectir criticamente sobre a evolução da Terapia Familiar e sobre as consequentes implicações clínicas. 

 Conhecer, analisar e diferenciar algumas das Escolas de Terapia Familiar Sistémica, e saber utilizar 
diferentes metodologias de intervenção em sistemas familiares. 

 Conhecer, analisar, diferenciar, e saber aplicar diferentes metodologias de intervenção em contextos 
comunitários.                                                                                                                                                                                        

Pré-Requisitos (Precedências)  

        Não existem                                                                                                                                                                                         

Conteúdos programáticos 

I -  A evolução da Terapia Familiar Sistémica – os precursores; os movimentos de 1ª e 2ª cibernética 
II – Avaliação e Intervenção sistémica em contexto familiar e conjugal 
III - A aliança terapêutica numa perspectiva sistémica 
IV – Escolas de Terapia Familiar e Conjugal 
1. A Escola Estratégica do Mental Research Institut (MRI) 
2. A Escola Estrutural – Salvador Minuchin 
3. A Escola Estratégica - Jay Haley  
4. A Escola de Milão – Mara Selvini Palazzoli 
5. A Escola Existencial – Carl Whitaker 
6. A Segunda Cibernética 
6.1. Terapias pela Narrativa 
6.2. Terapia Breve Orientada para a Solução – a abordagem de Steve de Shazer                                                                                                                                                                                   
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Métodos de ensino 

         Simulações, estudos de caso, debates, visionamento de filmes, exercícios, exposição teórica                                                                                                                                                                                        



 

 

Modalidades e Elementos de Avaliação 

 Existem duas modalidades de avaliação: Regime Geral e Regime Alternativo apenas para os 
alunos que se encontram em situação de exceção, se o desejarem. 

 Os alunos que se inscreverem na época específica ou na época especial são abrangidos pelas 
regras da modalidade em que se inscreveram. 

 
 
 

A) Regime Geral 
O regime geral é constituído pelos seguintes elementos de avaliação: 
 

Elementos de Avaliação Ponderação Requisitos Obrigatórios para 
Aprovação 

Grupo: Apresentação Oral 
de Estudo de Caso + 
Relatório Escrito 

50% (25%+25%) 
 

 

9,5* 

Exame Final Oral - duas 
questões sobre a matéria 
leccionada + uma questão 
sobre o relatório escrito da 
apresentação do Estudo de 
Caso 

50% 9,5* 

*Uma classificação inferior a 9,5 implica a reprovação do aluno à Unidade Curricular. Nesse 
caso, na pauta, constará a classificação negativa obtida. 

 
Regras relativas ao trabalho de grupo 

 
1) Cada grupo deverá realizar uma apresentação oral, durante as aulas (em datas a anunciar), de um 

caso de terapia familiar, retirado da literatura, e previamente fornecido aos alunos. 
2) Até duas semanas depois da apresentação oral, cada grupo tem de apresentar um relatório escrito 

da apresentação oral com o respectivo enquadramento teórico. O relatório escrito tem um limite de 
20 páginas (letra 12; espaço e meio), não incluindo anexos e apêndices. 
 

B) Regime Alternativo 
Exame escrito final (ponderação 100%) 

                                                                                                                                                                

Regras relativas à melhoria de nota 

 A melhoria de nota implica a realização do exame oral. 

 A melhoria de nota do trabalho não pode ser efectuada no mesmo ano lectivo, dado que 
implica, obrigatoriamente, a realização de um novo trabalho com apresentação oral e relatório 
escrito.                                                                                                                                                                                       

Regras relativas aos alunos repetentes 

 Os alunos repetentes têm de efetuar obrigatoriamente um novo exame. 

 A classificação positiva obtida no trabalho em grupo (realizado no ano em que não obtiveram 
aprovação na Unidade Curricular) é válida apenas durante o ano letivo subsequente. 

 



 

 

Exigências relativas à assiduidade para alunos do Regime Geral 

A presença nas aulas segue o disposto no Regulamento de Avaliação das Aprendizagens. 

Regras específicas relativas aos estudantes considerados em situação de excepção (estudantes-
trabalhadores, atletas de alta competição, alunos dirigentes associativos, alunos militares, pais e mães 
estudantes, alunos com necessidades educativas especiais, alunos nacionais ERASMUS)  

                   De acordo com o Regulamento de Avaliação das Aprendizagens. 

Língua de ensino 

 Português                                                                                                                                                                            

 


