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6 

Funcionamento   

 Aulas teórico-práticas. A distribuição das aulas pelos docentes é feita pelos temas, pelo que cada docente dá as 
respectivas aulas teórico-práticas                                                                                                                                                                                             

Objetivos e competências a desenvolver 

1)Aprofundar conhecimentos sobre: (a) o fenómeno do conflito, processos de reacção e de resolução de conflitos 
em diferentes contextos familiares e comunitários; (b) mediação familiar e comunitária, modelos de mediação, 
fases, estratégias e contra-indicações; (c) stress, crise, resiliência e bem-estar em contextos familiares e 
comunitários ;(d) processos relacionais em grupos específicos (e.g.imigrantes; comunidades e grupos de 
exclusão social; minorias étnicas e/ou religiosas); 

2)Desenvolver competências de avaliação e intervenção em resolução de conflitos e crise bem como em 
mediação familiar e comunitária; 

3) Conhecer e aplicar procedimentos de avaliação e intervenção psicossocial em contextos de crise específicos; 

4)Desenvolver competências de avaliação e intervenção em mediação relativamente a um conjunto alargado de 
vulnerabilidades (e.g. pobreza, exclusão, violência, doença mental) que atingem as pessoas nas sociedades 
complexas e o configuram como sujeitos sociais em risco a necessitar de protecção no quadro de programas de 
prevenção e de acção institucional.    

                                                                                                                                                                                    

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pré-Requisitos (Precedências) *        Não existem                                                                                                                                                                                        

Conteúdos programáticos    

 1. Fundamentos históricos e teóricos da Mediação Familiar e da Mediação Comunitária 

2. Perspectiva da Complexidade Sistémica e o Modelo Ecossistémico de Bronfenbrenner. 

3. Perspectivas sobre o conflito e tipologias.  

4. Comunicação e reacção aos conflitos 

5. A resolução extra-judicial dos conflitos em diferentes contextos : divórcio, regulação das responsabilidades 
parentais, relações pais-filhos, relações intergeracionais e com outros contextos (eg: família-escola-comunidade). 

6. Mediação familiar e comunitária : princípios e características; modelos de mediação; fases do processo de 
mediação 

7. Estratégias de mediação 

8. Tipos de mediação comunitária: colaboradora, advocacia social, conflitos comunitários e multicultural 

9. Populações-alvo da Mediação Comunitária 

10. Modelos de crise e resiliência : factores de risco e de protecção que influenciam o desenvolvimento do trauma 
– fatores pré-traumáticos; fatores peri-traumáticos e fatores pós-traumáticos 

11. Investigação: factores de risco e resiliência; integração e reinserção social, redes sociais e suporte social; 
sentido de comunidade; rituais e rotinas familiares e comunitária; sensibilidade cultural.                                                                                                                                                                                            
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Métodos de ensino                                                                                                                                                                                                

Simulações,  estudos de caso, debates, visionamento de filmes, exercícios, exposição teórica, role-play   

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Modalidades e Elementos de Avaliação (Regime Geral de Avaliação e/ou Regime Final Alternativo)     

Existem duas modalidades de avaliação: (A) Regime Geral e (B) Regime Final Alternativo. Apenas os 
alunos abrangidos pela situação de regime especial (estudantes-trabalhadores, atletas de alta competição, 
Erasmus nacionais etc.) poderão optar pela modalidade de Regime Final Alternativo. Estes alunos deverão 
inscrever-se numa das modalidades, ficando obrigados às regras que lhe são inerentes.  

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

Elementos de 
Avaliação 

Datas Ponderação Requisitos 
Obrigatórios 

para 
Aprovação 

Observações 

 

Exame Final 
Escrito 

1ª época:  

2ª época: 

Época 
Especial/Específica 

50% 9,5* 4 questões  

Trabalho de 
Grupo 

1ª época 

2ª época 

50% 9,5 * Apresentação com 
simulações de um 

caso de mediação e 
entrega do relatório 

escrito 

Presença às 
Aulas 

  Presença 
obrigatória  

 

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

 

Descrição do trabalho de grupo 

 

a) Apresentação, com simulações, de um caso (previamente fornecido) de mediação em diferentes contextos 

Descrição do caso à turma 

Simulação da 1ª entrevista 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Descrição da planificação/sequência do caso em função dos dados recolhidos na 1ª entrevista 

Simulação de sessões posteriores e conclusão 

b) Relatório realizado em grupo sobre o caso apresentado, com fundamentação de acordo com a perspectiva 

sistémica (10 páginas, letra 12, espaço e meio). Entrega do relatório até 15 dias após a apresentação oral do 

trabalho. 

c) Uma nota inferior a 9,5 valores, no trabalho, implica a reprovação imediata.  

B) Regime Final Alternativo 
A avaliação Final é constituída pelos seguintes elementos de avaliação 

Elementos de 
Avaliação 

Datas Ponderação Requisitos 
Obrigatórios 

para Aprovação 

Observações 

Exame Escrito 
Final 

1ª época:  

2ª época: 

Época  

100% 9,5 4 questões 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                       

Regras relativas à melhoria de nota    

  No Regime Geral, a melhoria de nota implica necessariamente a realização do exame escrito e, 
facultativamente, a melhoria de nota do trabalho de grupo, a qual não pode ser efectuada no mesmo ano lectivo. 

No Regime Final Alternativo, a melhoria de nota implica necessariamente a realização do exame escrito. 

A classificação positiva obtida no exercício em grupo é válida apenas durante o ano lectivo subsequente. 

Regras relativas a alunos repetentes*                                                                                                                                                                                                 

Os alunos repetentes podem optar pelo Regime Geral ou pelo Regime Final Alternativo, ficando sujeitos às 
respectivas regras.  

A classificação positiva obtida no exercício em grupo (realizado no ano em que não obtiveram aprovação na 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Unidade Curricular) é válida apenas durante o ano lectivo subsequente.  

É obrigatória a realização do exame escrito para os alunos inscritos no Regime Geral.  

É obrigatória a realização do exame escrito para os alunos inscritos no Regime Final Alternativo. 

Exigências relativas à assiduidade e pontualidade                                                                                                                                                                                                  

Ver Modalidades e Elementos de Avaliação 

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

Ver Modalidades e Elementos de Avaliação 

Língua de ensino       

    Português                                                                                                                                                                                      

Infrações disciplinares e sanções decorrentes 

De acordo com o Regulamento de Avaliação das Aprendizagens da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, 
consideram-se infrações disciplinares sujeitas a sanções disciplinares os seguintes comportamentos: 
a) Dar, usar ou tentar usar materiais, informação, apontamentos, auxiliares de estudo ou outros objetos e equipamentos 
não autorizados em exercícios académicos; 
b) Ajudar ou tentar ajudar um colega no cometimento de uma infração disciplinar; 
c) Submeter o mesmo trabalho escrito para apreciação em disciplinas diferentes sem autorização dos docentes, mesmo 
que com pequenas alterações; 
d) Apresentar como seu o trabalho de outro; 
e) Inventar ou alterar sem autorização qualquer informação ou citação em trabalhos académicos; 
f)  Interferir, alterar ou tentar alterar classificações; 
g) Tentar impedir ou interferir com o bom funcionamento das aulas, do trabalho de investigação ou de outras atividades 
académicas; 
h) Proferir acusações falsas relativamente a docentes ou órgãos de gestão, colegas e funcionários não-docentes da FP-UL; 
i) Falsificação de assinaturas nas folhas de presença nas aulas, em documentos relativos a elementos de avaliação, e em 
qualquer documento oficial referente ao seu processo e estatuto académico.  

As infrações disciplinares cometidas na realização de qualquer elemento de avaliação podem implicar a anulação do 
mesmo, devendo ser comunicadas ao Conselho Pedagógico, ou consoante a sua gravidade e reiteração, poderão traduzir-
se em outras sanções, a definir pelo Reitor da Universidade de Lisboa. 

 

* No caso de se aplicar 


