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Designação                                                                                                                                                                                               

Relação de Ajuda 

Docente (s) (Indicar também qual o docente responsável pela U.C.)                                                                                                                                                                                                 

Prof. Marco Paulino 

Creditação (ECTS)                                                                                                                                                                                                

6 

Funcionamento                                                                                                                                                                                                

Unidade curricular optativa. 1º semestre.  

Aulas teórico-práticas (Terças-feiras das 19 às 21 horas e Sextas-feiras das 13 às 15) 

Objetivos                                                                                                                                                                                                 

- Conhecimento da abordagem centrada na pessoa; 

- Conhecimento dos diversos modelos de comunicação; 

- Sensibilizar para os diversos estilos relacionais; 

- Experimentar e discutir em grupo a relação interpessoal de ajuda. 

Competências a desenvolver                                                                                                                                                                                                

- Capacidade empática; 

- Desenvolvimento pessoal que permita detectar os problemas relacionados com a atitude e a contra-atitude,  

  as capacidades e os limites, o contexto e o ambiente; 

- Desenvolvimento pessoal que permita esboçar a forma individual de estar na relação de ajuda. 

Pré-Requisitos (Precedências) *                                                                                                                                                                                                

Não se aplica 

Conteúdos programáticos                                                                                                                                                                                                

- Fenomenologia e existencialismo. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

- Psicologia humanista. 

- Abordagem centrada na pessoa. 

- Relações de ajuda. Intencionalidade. Assimetria. Poder. Conhecimento. Cooperação e parceria. 

- Comunicação verbal, não verbal e empática. 

- Expectativas cruzadas. Atitude e contra-atitude. 

- Aceitação incondicional positiva. Congruência. Compreensão empática. 

- A pessoa, não o problema. A compreensão, não a perspicácia. Capacidades e limites. 

Bibliografia        

- Barrett-Lennard G.(1998). Carl Rogers’ Helping System. Journey & Substance. Sage Publications Ltd. 

  London [Capítulo The Helping Interview pp 83-103].  

- Hipólito J. (2011). Auto-organização e Complexidade: Evolução e Desenvolvimento do Pensamento  

  Rogeriano. EDIUAL. Lisboa [Capítulo A Terapia Centrada no Cliente e os seus Limites pp 63-78]. 

- Kahn M. (1996). Between Therapist and Client. The New Relationship. W.H. Freeman and Company. New 

  York [Capítulo The Therapist’ Dilemmas pp145-163]. 

- Mearns D. and Thorne B. (1988). Person-Centered Counselling in Action. Sage Publications. London [Capítulos 
Unconditional Positive Regard  pp 59-74, Congruence  pp 75-95 e Empathy pp 39-58]. 

- Rogers C. (2009). Tornar-se pessoa. Padrões Culturais. Lisboa. (Obra original publicada em 1961) [Capítulos Algumas 
direcções do processo terapêutico pp 75-107 e A psicoterapia considerada como um processo pp 108-140].                                                                                                                                                                                          

Métodos de ensino                                                                                                                                                                                                

Aulas teórico-práticas com exposição e debate, discussão de artigos, exercícios que facilitem o desenvolvimento pessoal 
e treino em jogo de papéis das funções de ajudador, ajudado e observador. 

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

Avaliação contínua tendo em conta o investimento pessoal (assiduidade, apresentações, reflexão e participação activa 
nas aulas), classificada para 8 valores.                                                                                                                                                                                              

Exame final escrito, sem consulta, com 6 perguntas de resposta curta, classificado para 12 valores. 

Elementos de Avaliação (Prazos de entrega de trabalhos, ponderação percentual de cada elemento de avaliação, 
requisitos para aprovação na UC, nomeadamente, a classificação exigida em cada elemento de avaliação)  

A avaliação final corresponderá ao somatório da avaliação contínua 40% e exame final escrito 60%.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Regras relativas à melhoria de nota    

Pode ser feita melhoria de nota do exame escrito nas épocas subsequentes. 

Regras relativas a alunos repetentes*                                                                                                                                                                                                 

Os alunos que já tenham frequência da unidade poderão repetir só o exame escrito. 

Exigências relativas à assiduidade e pontualidade *                                                                                                                                                                                                 

2/3 de presenças no total de horas das aulas teórico-práticas. 

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) *                                                                                                                                                                                                 

2/3 de presenças no total de horas das aulas teórico-práticas. 

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 


