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Objectivos  
. Introduzir a perspetiva da Psicopatologia Descritiva e da Psicopatologia do Desenvolvimento da Criança e do 
Adolescente, através da conceptualização das trajetórias de desenvolvimento adaptado e inadaptado. 
. Conhecer e saber aplicar os conceitos de desenvolvimento, risco, perturbação, adaptação, proteção e resiliência 
. Conhecer e saber identificar as principais influências no desenvolvimento normativo e atípico, integrando determinantes 
biológicos, experienciais e sociais, aos diversos níveis dos micro, meso, exo e macro sistemas. 

- Apresentar os quadros clínicos fundamentais, tendo em consideração as perspectivas descritiva e  desenvolvimentista

- Introduzir conhecimentos básicos sobre a especificidade da avaliação da psicopatologia na infância e adolescência

- Contactar com estudos de caso ilustrativos dos diferentes quadros/condições clínicos

- Conhecer os principais desenhos metodológicos utilizados nos estudos deste domínio e relacionar os fundamentos
teóricos com as opções metodológicas e o desenho dos estudos.

Competências a desenvolver

- Observação do comportamento da criança e do adolescente

- Análise de diferentes elementos de informação (observação, entrevistas, registo) para caracterização do
comportamento adaptado e inadaptado da criança e adolescente.

- Capacidade de distinguir o normal e o patológico e identificar e caracterizar os principais quadros psicopatológicos;

- Capacidade de compreender o diagnóstico individualizado nas perspectivas descritiva e desenvolvimentista.

Conteúdos programáticos    

1. Introdução. Abordagem histórica. A importância do estudo do normal e do patológico: contribuições da
psicologia e de outras disciplinas científicas. Diferentes modelos taxonómicos de psicopatologia.

2. Introdução aos conceitos de risco, vulnerabilidade, resiliência, trajectórias de desenvolvimento, continuidade e

mudança.

3. Risco associado ao macrossistema, exossistema, mesossistema, microssistema e desenvolvimento

ontogenético: risco individual, familiar, de outros microssistemas e de macro e exossistemas.



 

 

4. Perturbações da Infância e Adolescência 

4.1.Perturbações da alimentação, Perturbações do sono e de eliminação. 

4.2 Perturbações globais do desenvolvimento. 

4.3.Perturbações de ansiedade  

4.4. Perturbações de tiques e perturbação obsessivo-compulsiva. 

4.5. Perturbações do humor. 

4.6. Perturbações disruptivas do comportamento e de défice de atenção e hiperatividade. 

4.7. Perturbações do comportamento alimentar. 

4.8. Perturbações relacionadas com o trauma. 
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Métodos de ensino                                                                                                                                                                                                

Aulas teóricas com exposição e discussão; 

Aulas práticas com observação de vídeos e apresentação de estudos de casos para posterior discussão diagnóstica; 

Trabalho prático 

Elementos de Avaliação    

Trabalho prático: 30%+Exame final 70 %. Para aprovação na disciplina, exige-se um mínimo de 8,00 valores no exame.                                                                                                                                                                         

Regras relativas à melhoria de nota                                                                                                                                                                                                 

Pode ser feita melhoria de nota na época subsequente apenas do exame final. 

Exigências relativas à assiduidade *                                                                                                                                                                                                 

O estudante terá que cumprir o número mínimo de 2/3 de presenças nas aulas  

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) *                                                                                                                                                                                                 

Nestes casos a exigência de um número mínimo de presenças apenas se aplica às aulas práticas. No entanto a 
participação em todas as aulas é fundamental para o aproveitamento e aprendizagem. 

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 

 


