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Funcionamento 

      Aulas Teóricas e Aulas Práticas – 1º semestre                                                                                                                                                                                              

Objectivos 

 Preparação teórica e aquisição de conhecimentos acerca dos paradigmas, métodos e técnicas 

da Psicofisiologia Humana essenciais para a preparação de futuros Psicólogos nos diversos 

domínios de aplicação.  

 Adquirir aptidões de raciocínio inferencial, de reflexão epistémica na leitura de artigos 

científicos e interpretação de dados empíricos que envolvam a relação entre variáveis do 

domínio fisiológico e psicológico.  

 Introduzir o conhecimento dos principais indicadores e as técnicas das medidas 

psicofisiológicas e respetivas bases fisiológicas, procedimentos de registo, processamento do 

sinal e interpretação. 

 Os objetivos são amplos e visam a aquisição de conhecimentos sobre os correlatos 

psicofisiológicos dos principais processos estudados na Psicologia, com ênfase na cognição, 

no afeto, na memória, na atenção, na linguagem e em aplicações na clínica psicopatológica e 

em métodos de intervenção por biofeedback.   

 Sensibilização para o planeamento experimental e para as técnicas práticas laboratoriais pela 

participação no registo e de monitorização da atividade fisiológica através do EEG e ERPs. 

                                                       

Competências a desenvolver 

 Entender os problemas epistémicos de uma integração entre dados fisiológicos e psicológicos 

ao nível dos estudos empíricos experimentais. Formular os problemas que se colocam no 

planeamento experimental, na análise de dados e nas inferências teóricas. 

 Saber interpretar a relação entre as variáveis do domínio psicológico e as do domínio 

fisiológico tendo em conta a natureza e características técnicas dos indicadores fisiológicos. 

 Referência à observação clínica, diagnóstico e prognóstico e técnicas de reabilitação e de 

remediação com vista a sensibilizar os alunos para as aplicações clínicas dos conteúdos.   

                                                                                                                                                                                                

Pré-Requisitos (Precedências) * 

Não aplicável                                                                                                                                                                                                

1 Introdução e revisão dos conceitos fisiológicos fundamentais sobre a estrutura e função do 



 

Sistema Nervoso. 

2 Paradigmas, métodos e técnicas da investigação da Psicofisiologia. A reflexão acerca da 

relação entre variáveis fisiológicas e psicológicas. Os registos fisiológicos não invasivos. 

3 Indicadores psicofisiológicos (centrais e periféricos com referência aos sistemas fisiológicos 

e mecanismos de geração da resposta estudada) das principais funções psicológicas: atenção, 

perceção, motivação, memória, emoção, linguagem. Os contributos de estudos em que se 

combinam técnicas como a MRIf, EEG, TMs e estudos genéticos. 

4 Introdução às aplicações clínicas da Psicofisiologia: as aplicações, indicações do treino de 

biofeedback. Limitações e critérios científicos. 

5 Sensibilização para os estudos psicofisiológicos de distúrbios psicopatológicos e de 

síndromes neuropsicológicos.                  
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Métodos de ensino  

Aula teórica de exposição comum para o curso e aulas teórico práticas de apresentação e debate 

dos trabalhos por grupos de alunos e aulas práticas laboratoriais de observação de métodos de 

investigação da actividade do Sistema Nervoso com enfase nas medidas centrais como o EEG e 

ERPs disponíveis na Faculdade de Psicologia.  

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

A avaliação será realizada ao longo do semestre por duas frequências escritas. Os alunos poderão 

optar por exame oral individual no final do semestre. Será ainda condição de aprovação a 

apresentação de um trabalho de grupo com um número máximo de três alunos sobre um dos temas 

propostos.        

Elementos de Avaliação 

A participação nas aulas documentada pela apresentação (escrita e exposição oral) do trabalho de 

grupo é condição para a avaliação. 

A avaliação será realizada através de duas frequências distribuídas ao longo do semestre ou por 

exame oral, individual. Entre o conjunto dos conteúdos expostos nas aulas teóricas, um tema de 

exame é opcional e outro será sorteado no momento da realização do exame.                                                                                                                                                                                                

Regras relativas à melhoria de nota 



 

 Não aplicável                                                                                                                                                                                               

Exigências relativas à assiduidade * 

Não aplicável                                                                                                                                                                                                 

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) * 

Não aplicável                                                                                                                                                                                                

Língua de ensino 

          Português                                                                                                                                                                       

 
 
* No caso de se aplicar 
 


