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Funcionamento                                                                                                                                                                                                

1º Semestre 

Objetivos        

É esperado que após a realização com sucesso desta unidade curricular, os alunos estejam capacitados a: 

 Conhecer e valorizar o estudo das relações pessoais como campo de conhecimentos autónomo e 
interdisciplinar dentro das ciências sociais e humanas 

 Conhecer e valorizar a importância do nível especificamente relacional no estudo dos fenómenos 
psicológicos, distinguindo-o dos níveis individual, familiar, grupal e social  

 Conhecer e valorizar de forma particular a articulação entre o nível relacional e o nível individual, 
característico da psicologia, articulando o conhecimento acerca das relações pessoais com os 
conhecimentos das diferentes áreas da psicologia (cognição, desenvolvimento, motivação, 
personalidade, diferencial, social, clínica, educacional, do trabalho e organizações, etc.) 

 Conhecer os principais tópicos em que se tem focado a investigação sobre as relações e as principais 
conclusões a que a investigação tem chegado quanto a eles 

Competências a desenvolver                                                                                                                                                                                                

 Análise dos fatores determinantes das dinâmicas das relações pessoais, na sua ampla diversidade 

 Interpretação e análise crítica da literatura científica internacional sobre as relações pessoais 

 Aplicação dos conhecimentos adquiridos à análise de situações relacionais concretas 

 Recolha, análise e interpretação de dados de investigação no domínio das relações pessoais 

Pré-Requisitos (Precedências) *                                                                                                                                                                                                

Não existem 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Conteúdos programáticos                                                                                                                                                                                                

 A especificidade do fenómeno relacional 
o Tentativa de caracterização e definição do conceito de "relação pessoal" 
o A importância das relações pessoais na vida humana 

 A diversidade das relações 
o Tipologias: características diferenciadoras e suas implicações 

 O ciclo de vida das relações 
o Fatores envolvidos na formação de relações: sua diferenciação em função dos tipos de 

relações 
o Desenvolvimento, manutenção, declínio e fim das relações 

 As relações no ciclo de vida 
o Amizade na infância: desenvolvimento e funções 
o As relações pessoais na adolescência: pais vs pares  
o Relações pessoais na idade adulta e terceira idade. 

 O amor romântico 
o Teorias do amor romântico 

 A vinculação nos adultos 
o A vinculação na adolescência e na idade adulta 
o Diferenças individuais na vinculação: o estilo de vinculação e suas implicações 

 Relações pré-maritais 
o Etapas no desenvolvimento das relações pré-maritais 
o Compromisso: o modelo do investimento. 

 As relações maritais 
o Panorâmica geral da investigação das últimas décadas 
o Fatores determinantes do risco de rotura 
o Satisfação marital 
o Interações maritais e suas implicações 

 O apoio social 
o Evolução histórica das conceções e do seu estudo 
o Efeitos e mecanismos do apoio social 
o A comunicação de apoio. 
o O papel das expectativas interpessoais, do estilo de vinculação e da qualidade das relações 

 A intimidade 
o Diferentes definições e abordagens ao conceito 
o Relações com outros conceitos acerca das relações pessoais 
o Importância para a adaptação 

 Qualidades e processos negativos nas relações 
o Infidelidade 
o Ciúme 
o Reações à insatisfação: o modelo “voice-neglect-loyalty-exit” 
o Conflito nas relações: um modelo bidimensional 
o Violência relacional 
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Métodos de ensino                                                                                                                                                                                                

 Aulas teóricas com exposição e discussão 

 Aulas práticas com discussão e realização de atividades e exercícios pedagógicos 

 Realização autónoma pelos alunos, individualmente, de trabalhos de reflexão crítica sobre a literatura 
e o seu conhecimento pessoal acerca das relações 

 Realização de um trabalho de grupo com um componente de investigação sobre uma temática do 
domínio das relações pessoais, redigido de acordo com as regras da APA. 

 Disponibilização de recursos da plataforma Moodle para distribuição de bibliografia (básica e 
complementar), criação de grupos de discussão e resposta a dúvidas. 

 

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

Apenas existe o regime geral de avaliação (mas ver Regras para alunos em situação de excepção) 

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)  

  Exame final presencial, individual, escrito, sem consulta 
o Ponderação percentual: 60% 

 Trabalho individual 
o Conteúdo: reflexão crítica sobre um dos textos da bibliografia complementar 
o Extensão máxima: 1.000 palavras 
o Ponderação percentual: 15% 

 Trabalho prático de grupo 
o Composição dos grupos: 4 a 5 elementos, que podem ser de diferentes turmas práticas 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

o Conteúdo: relatório de investigação em formato de artigo científico (segundo as normas da 
APA), sobre tema a desenvolver nas aulas práticas 

o Extensão máxima: 7.500 palavras 
o Ponderação percentual: 25% 

 Regras gerais da avaliação 
o Os trabalhos poderão ser entregues em formato eletrónico, via e-mail, não havendo 

necessidade de entregar uma versão em papel 
o É necessária a realização dos três elementos de avaliação indicados para se obter aprovação 

na Unidade Curricular. 

Regras relativas à melhoria de nota    

A melhoria de nota poderá ser feita para um ou mais elementos de avaliação. As notas de elementos de 
avaliação já obtidas e que não sejam melhoradas serão utilizadas no cálculo da classificação final melhorada, 
aplicando-se a ponderação percentual vigente no ano da melhoria. Cada elemento de avaliação que tenha 
nota positiva (10 ou mais) só poderá ser melhorado uma única vez. Os alunos deverão ter em atenção que 
apenas se podem inscrever uma vez nos Serviços Académicos para melhoria de nota. 

Regras relativas a alunos repetentes*                                                                                                                                                                                                 

Aos alunos repetentes ou não avaliados em ano letivo anterior devido à falta de elementos de avaliação, serão 
consideradas as notas obtidas nos elementos de avaliação homólogos que realizaram em anos letivos 
anteriores, sem prejuízo da possibilidade de o aluno os repetir para melhorar a nota obtida, de acordo com as 
regras definidas no ponto anterior. 

Exigências relativas à assiduidade e pontualidade                                                                                                                                                                                                  

É esperado que os estudantes estejam presentes nas aulas e sejam pontuais, mesmo que não haja controlo 
de presenças. 

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) *                                                                                                                                                                                                 

Em caso de conveniência para estes alunos, os trabalhos de grupo poderão ser realizados com grupos de 
menor dimensão ou individualmente 

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 


