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Designação 

Perturbações Específicas do Desenvolvimento Cognitivo  
 

Docentes 

Sandra Fernandes (docente responsável) 
 

Creditação (ECTS) 

6 
 

Funcionamento 

Disciplina optativa do 2º semestre, com uma carga horária de 4 horas semanais (teórico-práticas), aberta aos 
alunos do 3º ano do MIP  
 

Objetivos 

1. Fornecer aos alunos modelos teóricos, conceitos e instrumentos que lhes permitam formular e testar 
hipóteses sobre os processos subjacentes a determinadas perturbações.  

2. Proporcionar conhecimentos sobre domínios de investigação e trabalhos empíricos incidindo sobre os 
processos cognitivos intactos e deficitários em determinados síndromas e défices sensoriais. 

3. Treinar a capacidade de leitura e análise crítica de textos científicos. 
4. Refletir sobre a relação entre dados científicos e aspetos da prática e da intervenção psicológicas.                                                                                                                                                                                                

Competências a desenvolver 

1. Confrontar diferentes perspetivas teóricas sobre os processos subjacentes às perturbações em estudo. 
2. Analisar criticamente textos científicos. 
3. Recolher e analisar informação a partir de fontes diferenciadas. 
4. Expor oralmente e de forma sintética a informação analisada. 
5. Comunicar por escrito a informação recolhida e criticamente analisada. 
6. Estabelecer relações entre perspetivas teóricas e procedimentos de intervenção. 
7. Refletir sobre prática e intervenção psicológicas relacionadas com as perturbações em estudo.  

Pré-Requisitos (Precedências) * 
A UC enquadra-se na área científica de Cognição e Desenvolvimento.  
Surge na continuidade das UC obrigatórias de Perceção, Atenção e Memória, Pensamento e Linguagem e 
Introdução à Psicologia do Desenvolvimento, e em complementaridade com a UC de Psicologia do 
Desenvolvimento da Criança e do Adolescente                                                                                                                                                                                               
*O aproveitamento nas UC anteriormente referidas não tem caráter obrigatório para a frequência da UC 
proposta. 
 



 
 

Conteúdos programáticos 

1. Enquadramento das perturbações específicas do desenvolvimento cognitivo no âmbito da neuropsicologia 
cognitiva. 

2. Abordagem cognitiva dos processos envolvidos na aprendizagem da leitura e da escrita: principais teorias.  
3. Análise crítica dos métodos de ensino da leitura e da escrita na perspetiva da psicolinguística cognitiva. 
4. Principais teorias sobre dislexia (e disortografia).  
5. Abordagem cognitiva dos processos envolvidos na aprendizagem do cálculo. 
6. Dificuldades específicas da aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo: caracterização, diferenciação 

e evidência científica. 
6.1. Dislexia 
6.2. Disortografia 
6.3. Discalculia 

7. Perturbações específicas no Espetro do Autismo infantil. 
8. Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA). 
9. Noções básicas de avaliação e intervenção. 
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Bibliografia específica será fornecida no decorrer das aulas.                                                                                          

Métodos de ensino 

Aulas teórico-práticas presenciais e síncronas por videoconferência: 
Exposição e ilustração dos pontos programáticos; 
Leitura, análise e discussão (e registo escrito), por grupos de alunos, de textos teóricos e artigos empíricos 
relacionados com os pontos programáticos. 

Modalidades de Avaliação  
Regime Geral  

Elementos de Avaliação  
A avaliação incide sobre: 
1) Parte teórica (12valores ou 10 valores, se realizar o elemento 2.1, correspondendo a 60% ou 50% da nota 
final): 
A aprovação na UC é condicional à obtenção de nota mínima de 9,5 valores (em 20) no exame escrito (via 
Moodle). 
2) Parte teórico-prática: 



 
 

2.1. Leitura seletiva, analítica e crítica de artigos científicos com registo escrito opcional (2 valores 
correspondendo a 10% da nota final); 
2.2. Elaboração, apresentação e discussão de um poster com base num artigo científico e pesquisa 
complementar, e respetiva sinopse (8 valores correspondendo a 40% da nota final).                   
                                                                                                                                                                            

Regras relativas à melhoria de nota 

Apenas a avaliação sobre a parte teórica é suscetível de melhoria.  
 

Exigências relativas à assiduidade  

Não se aplica.                                                                                                                                                          

Regras específicas relativas aos estudantes considerados em situação de excepção  

Não se aplica.                                                                                                                                                                                             

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 FPUL;  
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 
 

 
 
 


