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6  ECTS 

Funcionamento   

                                                                                                                                                                                         
Aulas teórico-práticas 

Objetivos / Competências 

 

 Compreender e refletir criticamente sobre princípios éticos e fundamentos teóricos sistémicos e modelos 
ecossistémicos na intervenção familiar e comunitária em contextos normativos e de risco. 

 Conhecer, compreender e diferenciar quadros de prevenção e intervenção multissistémica com famílias e 
comunidades em contextos normativos e em contextos de risco.  

 Desenvolver competências de análise e avaliação necessidades em distintos contextos normativos e de risco  

 Desenvolver competências ao nível da conceptualização, elaboração e implementação de programas de prevenção 
e competências de intervenção terapêutica em contextos normativos e de risco 

 Desenvolver competências de comunicação escrita e oral, através da apresentação e análise de projetos e estudos 
de caso. 

                                                                                                                                                                                

Pré-Requisitos (Precedências) *                                                                                                                                                                                             

Não existem 

Conteúdos programáticos:  

1. Princípios éticos na intervenção sistémica familiar e comunitária 

2. Estratégias de avaliação de necessidades e recursos em contextos comunitários 

3. Modelos de prevenção e quadros estratégicos de intervenção terapêutica sistémica em contextos familiares e 
comunitários normativos: conjugalidade, parentalidade, problemáticas familiares associadas à infância e adolescência 
dos filhos 

3.1. Aconselhamento conjugal 

3.2. Aconselhamento parental: intervenção com casais parentais e com grupos de pais 

3.3. Terapia de casal – Estudo de casos 

3.4. Terapia Familiar – Estudo de casos 

4. Modelos de prevenção e quadros estratégicos de intervenção terapêutica sistémica em contextos familiares e 
comunitários de risco: violência conjugal, maus-tratos, abuso sexual e negligência parental 

    



 

 

Bibliografia 

Obras Gerais:  

 

Carr, A. (2006). Family Therapy – concepts, process and practice. NY: Wiley & Sons, Ltd. 
 
Cierpka, M., Thomas, V., & Sprenkle, D. (Eds.) (2005). Family assessment: Integrating multiple perspectives. Cambridge: 
Hogrefe & Huber Publishers. 
 
Crane, D. (2008). Handbook of families & poverty. Los Angeles: Sage Publ. 
 
Diclement, R., Hansen, W., & Ponton, L. (2011). Handbook of adolescent health risk behaviour. N.Y.: Kluwer Academic. 
 
Tracy D, E. (2007). Handbook of psychotherapy case formulation. N.Y.: The Guilford Press. 

 

Métodos de ensino                                                                                                                                                                                              

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

Modalidades e Elementos de Avaliação  

 
Existe apenas uma modalidade de avaliação. 
 

Elementos de Avaliação Ponderação Requisitos Obrigatórios para 
Aprovação 

Data/Prazo*** 

Trabalho de Grupo - 
Relatório Escrito: Estudo de 
Caso 

50%   9,5* 1ª Fase – a 
definir; 2ª Fase – 
a definir 

Exame Escrito Final 
(individual) 

50% 9,5* A definir no 
Calendário de 
Exames da FPUL 

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

Normas relativas ao Trabalho de Grupo – Estudo de Caso (fictício) sobre o ponto 3. dos Conteúdos 
Programáticos 
Conteúdos 
1) História do caso (descrição do(s) sistema(s) envolvido(s) (inclusão de genograma); descrição da problemática; 
descrição do pedido de terapia: elaboração de uma ficha telefónica com os dados recolhidos 
2) Resumo da primeira reunião da equipa terapêutica – discussão do caso; hipóteses sistémicas de compreensão do 
caso; preparação da 1ª sessão – objetivos; planificação da sessão; quadro estratégico de avaliação/intervenção (com 
integração teórica) 
3) “Simulação” (escrita) de três excertos da 1ª sessão (inicial, intermédio e final) 
4) Resumo da reunião da equipa terapêutica – discussão da 1ª sessão; preparação da sessão seguinte - objetivos; 
planificação da sessão; quadro estratégico de avaliação/intervenção (com integração teórica) 
5) “Simulação” (escrita) de excertos de sessões seguintes 
6) Resumo de reunião da equipa ao fim de 5 sessões – discussão da evolução do caso (com integração teórica) 
 
Aspetos formais 
O Relatório deve conter todos os dados com fundamentação teórica aprofundada (limite máximo de 30 páginas; letra 12; 
espaço e meio; normas da APA – 6ª versão; 20 como nº limite mínimo de referências bibliográficas – artigos e livros 
científicos) 



 

 

 
Normas relativas ao Exame Escrito 

4 questões 

Regras relativas à melhoria de nota   

 Só pode ser efetuada melhoria de nota se tiver saído uma nota em pauta, na 1ª fase.  

  A melhoria de nota implica necessariamente a realização do exame escrito. 

 A melhoria de nota do exercício em grupo não pode ser efectuada no mesmo ano letivo. 

 A classificação positiva obtida no trabalho de grupo é válida apenas durante o ano letivo subsequente.   
                                                                                                                                               

Regras relativas aos alunos repetentes 

 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  

Presença obrigatória  

É requerida a frequência tanto a aulas teóricas como práticas (permite-se um número máximo de oito faltas, quatro a 
teóricas e quatro a práticas).  Caso o número de faltas seja ultrapassado considera-se que o aluno não está em 
condições de ser avaliado. 

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)                                                                                                                                                                                                       

Os alunos abrangidos por regimes especiais, ao fazerem prova da sua condição nos Serviços Académicos e juntos dos 
docentes, ficam abrangidos pela legislação em vigor no que respeita à assiduidade. 

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 


