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Objectivos 

 

1) Aprofundar os conhecimentos relativos a diversas temáticas inerentes à Psicologia da Família e à 

intervenção com famílias. 

2) Reflectir sobre a importância da investigação em Psicologia da Família para o enriquecimento da 

prevenção e da intervenção. 

3) Reflectir criticamente sobre metodologias de investigação no âmbito da Psicologia da Família. 

 

 Competências:  

 

1. Domínio teórico de conhecimentos sobre temáticas específicas no âmbito da Psicologia da 

Família e da Intervenção Preventiva e Terapêutica com Casais e Famílias. 

2. Reflexão e aplicação de conhecimentos teóricos a situações de avaliação, prevenção e intervenção 

terapêutica. 

3. Revisão de literatura científica. 

4. Domínio teórico e reflexão crítica sobre metodologias de investigação no âmbito da Psicologia da 

Família.   

5. Comunicação científica escrita e oral   

6. Desenvolver princípios éticos e competências de cooperação, responsabilização, autonomia e 

auto-regulação da aprendizagem.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                

 

Pré-Requisitos (Precedências) *                                                                                                                                                                                                

Não existem 

 

 



 

Conteúdos programáticos :  

 

I – Investigação em Psicologia da Família e em Intervenção com Famílias – da multiplicidade 

temática à multiplicidade metodológica 

 1. Desenvolvimento de projectos de investigação em Psicologia da Família e Intervenção 

com Famílias 

 

II – Estudos Empíricos em Psicologia da Família, Avaliação e Intervenção com Famílias 

 

1. Intimidade e satisfação conjugal 

2. Conjugalidade e parentalidade – processos de spillover e de crossover 

3. Rituais Familiares 

4. Família e Novas Tecnologias de Informação 

      5. Família e Saúde 

      6. Contextos de vulnerabilidade e risco 

      7. Famílias multi-desafiadas em contexto de pobreza 

      8. Famílias em luto 
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Métodos de ensino                                                                                                                                                                                                

Simulações, debates, visionamento de filmes, exercícios individuais e em grupo, exposição teórica    

 

                                                                                                                                                                                 

Modalidades e Elementos de Avaliação  

 

  Existem duas modalidades de avaliação: (A) Regime Geral e (B) Regime Final 

Alternativo. Apenas os alunos abrangidos pela situação de regime especial 

(trabalhadores-estudantes, atletas de alta competição, Erasmus etc.) ou os alunos 

repetentes  poderão optar pela modalidade de Regime Final Alternativo.  

 Os alunos deverão inscrever-se, junto dos docentes, até ao final do mês de Março, 

numa das modalidades, ficando obrigados às regras que lhe são inerentes.  

 Os alunos que se inscreverem na época específica ou na época especial são 

abrangidos pelas regras da modalidade por que optaram. 



 

 

 

A) Regime Geral 

 

O regime Geral é constituído pelos seguintes elementos de avaliação: 

 

                                A avaliação será feita a partir de dois elementos principais (A e B): 

 

 

 

A – Apresentação em grupo (durante 20 minutos) de um projecto de investigação segundo o modelo 

de RAPI da FP UL, com base nas temáticas apresentadas nas aulas e contendo um nº mínimo de 20 

referências bibliográficas.  

Ponderação: 50% 

Data de entrega: o projecto escrito deverá ser entregue no mesmo dia da apresentação oral. 

 

B – Realização de um exame oral sobre duas das temáticas apresentadas nas aulas e sobre o projecto 

que apresentaram. 

Ponderação: 50% 

Data a definir dentro do calendário de exames. 

 

 

 

B) Regime Final Alternativo 

A avaliação Final é constituída pelos seguintes elementos de avaliação: 

 

Elementos de 

Avaliação 

Ponderação Requisitos 

Obrigatórios 

para 

Aprovação 

Exame Escrito 

Final (sem 

consulta) 

100% 9,5 

                                                                                                                                                                                               

 

Regras relativas à melhoria de nota   

  No Regime Geral, a melhoria de nota implica necessariamente a realização do exame 

oral. 

 A melhoria de nota do trabalho implica, necessariamente, a realização de um novo 

trabalho, ainda que no âmbito do mesmo tema. 

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

 Regras relativas aos alunos repetentes 

 Os alunos repetentes têm de optar pelo Regime Geral ou pelo Regime Final Alternativo 

 A classificação positiva obtida no trabalho (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.                                                                                                                                                                                             



 

 

Exigências relativas à assiduidade  

        Ver Modalidades e Elementos de Avaliação                                                                                   

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)                                                                                                                                                                                                 

       Aos alunos considerados em situação de excepção comprovada, não se colocam exigências 

quanto à assiduidade, estando apenas obrigados a cumprir os elementos de avaliação nos prazos 

estipulados  

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 

 
 
 


