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Objetivos

A FPUL oferece um Mestrado em Psicologia 
reconhecido internacionalmente pela sua 
qualidade. O ensino é baseado em aulas 
equilibradas entre componentes teóricas e 
práticas. As aulas são complementadas por 
seminários e conferências ministradas por 
especialistas nacionais e internacionais.

O MIP fornece aos futuros psicólogos 
conhecimentos e habilidades aplicáveis em 
vários campos pro�ssionais. Por esse motivo, 
os nossos alunos trabalham como 
pro�ssionais de saúde em hospitais e 
centros de saúde, bem como 
psicoterapeutas e conselheiros em 
consultórios particulares, psicólogos 
escolares, consultores ambientais, 
consultores organizacionais, técnicos e 
gerentes de RH em empresas e 
empreendedores em vários campos da 
psicologia aplicada.

O Mestrado Integrado em Psicologia tem 
como objetivo formar psicólogos em 
diversas áreas da atividade pro�ssional e da 
pesquisa cientí�ca, através de um plano de 
estudos estruturado de acordo com os 
critérios internacionalmente estabelecidos 
para esta formação e, em particular, com o 
previsto no Diploma Europeu de Psicologia.

O programa de estudos do MIP está 
estruturado em 2 ciclos de formação:

\ 1º Ciclo • LICENCIATURA (seis semestres)
O 1º Ciclo de formação está vocacionado 
para proporcionar ao estudante 
competências teóricas e laboratoriais nas 
áreas básicas da Psicologia, bem como para 
dar-lhe a conhecer as mais importantes 
teorias e os métodos desta ciência. 
Igualmente fundamental, é a formação em 
áreas cientí�cas a�ns indispensáveis à 
compreensão, interpretação e explicação no 
âmbito da própria Psicologia.

\ 2º Ciclo • MESTRADO  (quatro semestres)
O 2º Ciclo do Mestrado Integrado em 
Psicologia visa preparar o aluno para uma 
prática pro�ssional independente em sete 
especialidades. * Nesta fase o estudante 
deverá adquirir competências aprofundadas 
nas áreas de avaliação psicológica, 
intervenção, comunicação e avaliação dos 
resultados de intervenções, conjugando 
uma formação comum geral na área da 
avaliação psicológica e uma, mais especí�ca, 
numa Área de Especialidade escolhida.

* especialização em
\ Psicologia Clínica e da Saúde
     - Psicologia Clínica Dinâmica
     - Psicologia Clínica Sistémica
     - Psicologia da Saúde e da Doença
     - Cognitiva-Comportamental e Integrativa
\ Psicologia dos Recursos Humanos, do 
Trabalho e das Organizações
\ Cognição Social Aplicada
\ Psicologia da Educação e da Orientação



_Porquê o MIP?

_Vantagens em
estudar na FPUL

ELEVADA TAXA DE
EMPREGABILIDADE (89%)

CORPO DOCENTE ALTAMENTE
QUALIFICADO E ESPECIALIZADO

FORMAÇÃO COM BASE
NA INVESTIGAÇÃO

PROGRAMAS DE MOBILIDADE 
NACIONAL E INTERNACIONAL

\
Forte componente de internacionalização | Participação em Redes nacionais e 
internacionais de excelência | Integração em parcerias estratégicas e Colégios temáticos 
interdisciplinares

\
Ampla oferta para prosseguimento de Estudos | Cursos Pós-graduados de Especialização    
| Mestrado | Doutoramento

\
Inventário diversi�cado de materiais de avaliação psicológica

\
Apoio psicopedagógico e desenvolvimento de competências académicas e psicossociais | 
Apoio vocacional, promoção e acompanhamento da integração dos recém-diplomados

\
Prestação de serviços de consultoria, formação e investigação no âmbito da psicologia | 
Serviços Clínicos | Aconselhamento Vocacional e de Carreira | Seleção Pro�ssional

\
Atividade cientí�ca de excelência | Estruturas Laboratoriais especializadas onde é 
desenvolvida Investigação Fundamental e Aplicada em diversos domínios da psicologia



_Saídas profissionais

O mestrado integrado equipa os estudantes com conhecimentos e 
competências aplicáveis em diversas áreas pro�ssionais:  Os 
diplomados trabalham como pro�ssionais de saúde em hospitais e 
centros de saúde, como psicoterapeutas e conselheiros em clínica 
privada, como psicólogos escolares, consultores ambientais, 
consultores organizacionais, técnicos e gestores de Recursos Humanos 
nas empresas e como empreendedores em diversos domínios da 
psicologia aplicada.

https://www.psicologia.ulisboa.pt/ensino/cursos/mestrado-integrado

Condições de acesso

VIAS DE ACESSO
Concurso Nacional de Acesso | Concursos Especiais | Maiores de 23
Titulares de Cursos Superiores | Licenciados em área adequada

PROVAS DE INGRESSO (CONCURSO  NACIONAL DE ACESSO)
Um dos seguintes conjuntos: 
  02 Biologia e Geologia 16 Matemática; 
  02 Biologia e Geologia 18 Português;
  17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais 18 Português.

REGIME
Diurno

COLOCAÇÃO ANO LETIVO
 2018/2019
Nota último colocado
1ª fase | 146,00

CLASSIFICAÇÕES MÍNIMAS 
Nota de candidatura: 95 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos

FÓRMULA DE CÁLCULO
DA NOTA DE CANDIDATURA 
Média do Secundário 50% +
Média das Provas de Acesso 50%

Nº DE VAGAS 
137 (2018/2019)

DURAÇÃO 
300 ECTS* | 10 semestres
*(1º ciclo 180 | 2ºciclo 120)


