
NCE/12/00281 — Apresentação do pedido - 
Novo ciclo de estudos 

Apresentação do pedido 

Perguntas A1 a A4 

A1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora: 
Maiêutica – Cooperativa De Ensino Superior, C.R.L. 

 
A1.a. Outras Instituições de Ensino Superior / Entidades Instituidoras: 

 
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.): 

Instituto Superior Da Maia 

 
A3. Designação do ciclo de estudos: 

Psicologia, Especialidade de Psicologia Clínica 

 
A3. Study cycle name: 

Psychology, Speciality of Clinical Psychology 

 
A4. Grau: 

Doutor 

 

Perguntas A5 a A10 

A5. Área científica predominante do ciclo de estudos: 
Psicologia, ramo de Psicologia Clínica 

 
A5. Main scientific area of the study cycle: 

Psychology, specialty of Clinical Psychology 

 
A6.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de 
Março (CNAEF):  

311 

 
A6.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 
de Março (CNAEF), se aplicável:  

<sem resposta> 

 
A6.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, 
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:  

<sem resposta> 

 
A7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau: 

180 

 
A8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março): 

3 anos 

 
A8. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006, March 26th): 

3 years 

 
A9. Número de vagas proposto: 
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12 

 
A10. Condições de acesso e ingresso: 

Conclusão de segundo ciclo ou equivalente, em área da Psicologia ou em área afim (e.g, Medicina) 

 
A10. Entry Requirements: 

Master degree or equivalent, in Psychology or related area (e.g., Medicine) 

 

Pergunta A11 

Pergunta A11 

A11. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de 
estudos se estrutura (se aplicável): 

Não 

 

A11.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável) 

<sem resposta> 

A12. Estrutura curricular 

Mapa I - Não aplicável 

A12.1. Ciclo de Estudos: 
Psicologia, Especialidade de Psicologia Clínica 

 
A12.1. Study Cycle: 

Psychology, Speciality of Clinical Psychology 

 
A12.2. Grau: 

Doutor 

 
A12.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável): 

Não aplicável 

 
A12.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable): 

Not applicable 

 

Perguntas A13 e A14 

A11.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o 
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches options, profiles, major/minor, or other forms of organization 
of alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)

Ramos/Opções/... (se aplicável): Branches/Options/... (if applicable):

A12.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits that 
must be obtained for the awarding of the degree

Área Científica / Scientific Area Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / 
Mandatory ECTS

ECTS Optativos* / 
Optional ECTS*

Psicologia Clínica/Clinical Psychology PC 172 0

Metodologia Aplicada à Psicologia Clínica/Methodology 
Applied to Clinical Psychology

MAPC 8 0

(2 Items)  180 0
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A13. Regime de funcionamento: 
Diurno 

 
A13.1. Se outro, especifique: 

<sem resposta> 

 
A13.1. If other, specify: 

<no answer> 

 
A14. Observações: 

Admite-se a possibilidade de algumas aulas poderem funcionar em horário pós-laboral 

 
A14. Observations: 

We admit the possibility that some courses may take place in after working hours. 

 

Instrução do pedido 

1. Formalização do pedido 

1.1. Deliberações 

Mapa II - Conselho Científico do ISMAI 

1.1.1. Órgão ouvido: 
Conselho Científico do ISMAI 

 
1.1.2. Cópia de acta (ou extrato de acta) ou deliberação deste orgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB): 

1.1.2._Conselho Científico.pdf 

Mapa II - Conselho Pedagógico do ISMAI 

1.1.1. Órgão ouvido: 
Conselho Pedagógico do ISMAI 

 
1.1.2. Cópia de acta (ou extrato de acta) ou deliberação deste orgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB): 

1.1.2._Conselho Pedagógico.pdf 

Mapa II - Presidente do ISMAI 

1.1.1. Órgão ouvido: 
Presidente do ISMAI 

 
1.1.2. Cópia de acta (ou extrato de acta) ou deliberação deste orgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB): 

1.1.2._Presidente ISMAI.pdf 

1.2. Docente(s) responsável(eis) 

1.2. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos 
A(s) respectiva(s) ficha(s) curricular(es) deve(m) ser apresentada(s) no Mapa V. 

João Manuel de Castro Faria Salgado 

 

2. Plano de estudos 

Mapa III - - 1º ano/1º semestre 

2.1. Ciclo de Estudos: 
Psicologia, Especialidade de Psicologia Clínica 

 
2.1. Study Cycle: 
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Psychology, Speciality of Clinical Psychology 

 
2.2. Grau: 

Doutor 

 
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável): 

<sem resposta> 

 
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable): 

<no answer> 

 
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

1º ano/1º semestre 

 
2.4. Curricular year/semester/trimester: 

1st year/1º semester 

 

Mapa III - - 1º ano/2º semestre 

2.1. Ciclo de Estudos: 
Psicologia, Especialidade de Psicologia Clínica 

 
2.1. Study Cycle: 

Psychology, Speciality of Clinical Psychology 

 
2.2. Grau: 

Doutor 

 
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável): 

<sem resposta> 

 
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable): 

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1) 

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations 
(5)

Investigação em Psicologia Clínica: 
Estado da Arte e Métodos 
Avançados I/Research in Clinical 
Psychology: State of the Art and 
Advanced Methods I 

Metodologia Aplicada à 
Psicologia/Methodology

semestral/semester 100
30 (TP); 30 
(PL)

4

Treino Avançado em 
Competências de Relação 
Terapêutica/ Advanced Training of 
Therapeutic Relationship Skills

Psicologia Clínica /Clinical 
Psychology

semestral/semester 100 30 (TP) 4

Psicopatologia do Desenvolvimento 
ao Longo do Ciclo 
Vital/Developmental 
Psychopathology Along the 
Lifespan 

Psicologia Clínica /Clinical 
Psychology

semestral/semester 100 30 (TP) 4

Terapia Focada nas Emoções 
I/Emotion-Focused Therapy I 

Psicologia Clínica /Clinical 
Psychology

semestral/semester 100 30 (TP) 4

Laboratórios de Investigação em 
Psicologia Clínica I/Research Labs 
in Clinical Psychology I

Psicologia Clínica /Clinical 
Psychology

semestral/semester 250
30 (S); 120 
(PL)

10

Abordagens Narrativas e 
Dialógicas Aplicadas à Psicologia 
Clínica I/ Narrative and Dialogical 
Approaches Applied to Clinical 
Psychology I

Psicologia Clinica/Clinical 
Psychology

semestral/semester 100 30 (TP) 4

(6 Items)       
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<no answer> 

 
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

1º ano/2º semestre 

 
2.4. Curricular year/semester/trimester: 

1st year/2nd semester 

 

Mapa III - - 2º ano 

2.1. Ciclo de Estudos: 
Psicologia, Especialidade de Psicologia Clínica 

 
2.1. Study Cycle: 

Psychology, Speciality of Clinical Psychology 

 
2.2. Grau: 

Doutor 

 
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável): 

<sem resposta> 

 
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable): 

<no answer> 

 
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

2º ano 

 
2.4. Curricular year/semester/trimester: 

2nd year 

 

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1) 

Duração / Duration 
(2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations 
(5)

Investigação em Psicologia 
Clínica: Estado da Arte e Métodos 
Avançados II/Research in Clinical 
Psychology: State of the Art and 
Advanced Methods II

Metodologia Aplicada à 
Psicologia/Methodology

semestral/semester 100 30 (TP) 4

Terapia Focada nas Emoções II / 
Emotion-Focused Therapy II

Psicologia Clínica /Clinical 
Psychology

semestral/semester 100 30 (TP) 4

Tópicos Avançados em Terapia 
Cognitivo-Comportamental com 
Crianças e Adolescentes / 
Advanced Topics in CBT with 
Children and Adolescents

Psicologia Clínica /Clinical 
Psychology

semestral/semester 100 30 (TP) 4

Tópicos Avançados em Terapia 
Cognitivo-Comportamental com 
Adultos/Advanced Topics in 
Cognitive-Behavioral Therapy with 
Adults

Psicologia Clínica /Clinical 
Psychology

semestral/semester 100 30 (TP) 4

Abordagens Narrativas e 
Dialógicas Aplicadas à Psicologia 
Clínica II/ Narrative and Dialogical 
Approaches Applied to Clinical 
Psychology II

Psicologia Clínica /Clinical 
Psychology

semestral/semester 100 30 (TP) 4

Laboratórios de Investigação em 
Psicologia Clínica II / Research 
Labs in Clinical Psychology II

Psicologia Clínica /Clinical 
Psychology

semestral/semester 250
30 (S); 120 
(PL)

10

(6 Items)       
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Mapa III - - 3ºano 

2.1. Ciclo de Estudos: 
Psicologia, Especialidade de Psicologia Clínica 

 
2.1. Study Cycle: 

Psychology, Speciality of Clinical Psychology 

 
2.2. Grau: 

Doutor 

 
2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável): 

<sem resposta> 

 
2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable): 

<no answer> 

 
2.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

3ºano 

 
2.4. Curricular year/semester/trimester: 

3rd year 

 

3. Descrição e fundamentação dos objectivos 

3.1. Dos objectivos do ciclo de estudos 

3.1.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos: 
O presente ciclo de estudos visa a obtenção do grau de doutor no ramo especializado da Psicologia Clínica. O seu 
principal objectivo é qualificar especialistas na área, complementando a formação adquirida nos 1º e 2º ciclos de 

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1) 

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact 
Hours (4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Supervisão de Casos 
Clínicos /Supervision of Clinical Cases

Psicologia 
Clínica /Clinical 
Psychology

anual/annual 500 30 (OT); 60 (E) 20

Intervenção Clínica com Populações 
Específicas: Crianças e Adolescentes / 
Clinical Intervention with Specific 
Populations: Children and Adolescents

Psicologia 
Clínica /Clinical 
Psychology

semestre/semester 100 30 (TP) 4 1st semester

Intervenção Clínica com Populações 
Específicas: Adultos / Clinical 
Intervention with Specific Populations: 
Adults

Psicologia 
Clínica /Clinical 
Psychology

semestre/semester 100 30 (TP) 4 1st semester

Laboratórios de Investigação em 
Psicologia Clínica III / Research Labs in 
Clinical Psychology III

Psicologia 
Clínica /Clinical 
Psychology

anual/annual 800
60 (S); 300
(PL)

32

(4 Items)       

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1) 

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Dissertação de 
Doutoramento/Doctoral 
Dissertation

Psicologia 
Clínica /Clinical 
Psychology

anual/annual 1500 30 (OT) 60

(1 Item)       
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estudos em Psicologia. De modo a responder às exigências sociais e científicas do mercado nacional e 
internacional, a abordagem a adotar é baseada no modelo de “cientistas-com-prática”. Este ciclo de estudos 
favorecerá 1) o desenvolvimento de conhecimentos e de competências de investigação 2) o desenvolvimento da 
formação teórica ao nível dos modelos de avaliação e de intervenção clínica e 3) o desenvolvimento de 
competências avançadas de psicoterapia, sobretudo de dois modelos empiricamente apoiados (cognitivo-
comportamental; terapia focada nas emoções) enriquecidos com abordagens narrativas e dialógicas. No final, o 
estudante deverá ser capaz de conduzir investigação dentro da área da psicologia clínica e de ter uma prática 
clínica sólida num daqueles modelos.  

 
3.1.1. Study cycle's generic objectives: 

This study cycle aims to provide a doctoral degree in the specialized domain of Clinical Psychology. Its main goal is 
qualify experts in this field, complementing previous training received on the 1st and 2nd cycles in Psychology. In 
order to meet the social and scientific demands of the national and international market, our approach is based on a 
“scientist-practioner” model. This study cycle will favor 1) the development of research skills and knowledge in 
Clinical Psychology 2) the improvement of the theoretical qualification on assessment and intervention clinical 
models and 3) the development of advanced-level skills of psychotherapy, mainly of two empirically-based models 
of therapy (cognitive-behavioral therapy, and emotion-focused therapy), complemented with narrative and dialogical 
approaches to therapy. In the end, the student shall be able to conduct research within the area of clinical 
psychology, in general, and to have a solid clinical practice in one of those models. 

 
3.1.2. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes: 

a) Conhecimento avançado sobre os modelos teóricos de avaliação e de intervenção psicológica, com vista ao 
exercício profissional da prática clínica e psicoterapêutica, b) domínio das técnicas e dos métodos de investigação 
associadas ao campo de estudos e capacidade de conceber, desenhar, implementar e avaliar projetos originais de 
investigação científica, consubstanciada na realização e defesa de uma Tese de Doutoramento, c)domínio 
especializado das técnicas e estratégias de intervenção de um modelo empiricamente apoiado (terapia cognitivo-
comportamental; ou terapia focada nas emoções; ou terapia narrativa) d) capacidade de analisar crítica e 
reflexivamente todo o trabalho desenvolvido ao longo da formação, e) capacidade de divulgar nacional e 
internacionalmente os trabalhos originais produzidos (em conferências e sobretudo, publicação em revistas com 
revisão de pares), f)capacidade de fomentar, em contextos académicos e profissionais, o desenvolvimento 
tecnológico, social e cultural. 

 
3.1.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students: 

a) Advanced knowledge on psychological assessment and intervention theoretical models, in order to develop 
clinical and psychotherapeutic professional practice, b) mastery of the techniques and methods of research 
associated with the field and ability to conceive, design, implement and evaluate original research projects, 
embodied by the preparation and presentation of a doctoral thesis, c) specialized mastery of techniques and 
strategies of intervention in oone empirically-based model of psychotherapy (cognitive-behavioural; or emotion-
focused; or narrative), d) competence to critical and reflexively analyze the entire work developed during the 
qualification process, e) ability to divulge the original work at national and international level, through its 
presentation (in scientific meetings and publication in peer review journals), f) ability to promote, within academic 
and professional contexts, technological, social or cultural advancement. 

 
3.1.3. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da Instituição de Ensino: 

A estratégia da instituição é baseada na responsabilidade, no rigor e na excelência. A acção desenvolvida pela 
instituição procura responder às necessidades e expectativas dos estudantes, preparando-os para ser técnica e 
cientificamente competentes, bem como socialmente integrados e produtivos. O ISMAI também almeja alargar a sua 
política científica e tecnológica, acompanhando as exigências das políticas de I&D. A aposta na investigação, na 
inovação e no desenvolvimento tecnológico norteia a acção presente e futura do ISMAI. Para expandir a sua oferta 
de formação e para melhorar a qualificação dos seus estudantes, a instituição está comprometida com o 
alargamento dos seus níveis de ensino em diversas áreas, entre as quais a Psicologia, prioritária pela elevada 
qualificação e pedagógica dos seus docentes. 
A formação em Psicologia, com o primeiro e segundo ciclos de estudos, é uma forte prioridade do ISMAI. Criado em 
1994, e adequado ao Processo de Bolonha em 2006, o primeiro ciclo de estudos em Psicologia é reconhecido hoje, 
nacional e internacionalmente (como se comprova pelo número de alunos autóctones e estrangeiros que têm vindo 
a frequentar o curso nos últimos anos) pela sua elevada qualidade. O segundo ciclo de estudos em Psicologia 
Clínica e da Saúde foi criado em 2007 e, desde essa altura, tem conquistado o seu lugar no panorama nacional. 
Essa conquista deve-se em grande parte à qualificação do corpo docente, que é maioritariamente especializado em 
Psicologia Clínica, e que tem vindo a cimentar o seu trabalho especialmente através de publicações em revistas 
internacionais com factor de impacto. Importa referir que o corpo docente próprio do ISMAI, com habilitações ao 
nível do doutoramento em Psicologia, está integrado na Unidade de Investigação em Desenvolvimento Humano e 
Psicologia do ISMAI, que tem um protocolo de cooperação com o CINEICC, sedeado na Universidade de Coimbra. O 
CINEICC é uma unidade de I&D financiada pela FCT e todos os membros do corpo docente próprio desta proposta 
estão integrados neste centro. Um dos objectivos desta unidade é desenvolver projectos de investigação clínica, 
apoiando os docentes e investigadores que pretendam efectuar trabalho nesta área. A criação deste doutoramento 
é central para a estratégia de solidificação da instituição, já que possibilitará um maior vigor na implementação das 
políticas de I&D, garantia da inovação e do avanço científico exigidos e qualificação dos docentes. O doutoramento 
em Psicologia Clínica contribuirá para a concretização da missão do ISMAI, no sentido em que promoverá as 
competências técnicas e sociais que permitirão aos estudantes fazer face ao seu futuro pessoal e profissional, além 
de consolidar o seu estatuto universitário conforme os requisitos previstos no RJIES. 

 
3.1.3. Coherence of the defined objectives with the Institution's mission and strategy: 
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The institution’s strategy is based on responsibility, accuracy and excellence. The action developed by the 
institution aims to meet the students needs and expectations, preparing them to be technical and scientifically 
competent, but also socially integrated and productive. 
ISMAI also aims to expand its scientific and technological policy, following the demands of R&D policies. The focus 
on research, innovation and technological development guides ISMAI’s present and future actions. So, and to 
expand its training offer and to improve the qualification of their students, the institution is committed to the 
extension of their levels of education on different areas, including Psychology, which is a priority imposed by the 
high scientific and pedagogical level of the academic staff in this area. 
Training in Psychology, with the first and second study cycles, is a strong priority to ISMAI. Created in 1994, and 
adjusted to the Bologna Process in 2006, the first cycle in Psychology is currently national and internationally 
recognized (as shown by the number of national and foreign students who have been attending the course in the 
last few years) for its high quality.  
The second study cycle in Clinical and Health Psychology was established in 2007 and, since then, has earned his 
place in the national scene. This achievement is due largely to the qualification of the academic staff, which is 
mainly specialized in Clinical Psychology, and has been cementing their work especially through publications in 
major international journals. 
It´s important to note that ISMAI’s academic staff, with qualifications at doctoral level in psychology, is integrated 
into the Unidade de Investigação em Desenvolvimento Humano e Psicologia, located at ISMAI, which has a protocol 
of cooperation with the CINEICC, placed at Universidade de Coimbra. CINEICC is an unit of R&D funded by FCT and 
all the academic staff involved in this proposal is integrated in CINEICC. One of the purposes of this unit is to 
develop clinical research projects, promoting support to staff members and researchers who want to do work on 
this area.  
The objective of developing a third study cycle in Clinical Psychology, at ISMAI, is compatible with the expansion 
strategy of the education levels defined by the institution. On the other hand, a Ph.D. in Psychology will favor the 
effective implementation of R&D policies, a guarantee of innovation and scientific advance required. 
We believe that the Ph.D. in Clinical Psychology will contribute to achieving the ISMAI’s mission, in the sense that 
will promote the technical and social skills that allows students to face their personal and professional future, and it 
will consolidate its status as an "Instituto universitário" as required in the RJIES. 

 

3.2. Adequação ao Projecto Educativo, Científico e Cultural da Instituição 

3.2.1. Projecto educativo, científico e cultural da Instituição: 
De acordo com os estatutos da instituição, publicados no Despacho n.º 21970/2009, Diário da República de 5 de 
Outubro, 2ª série, o projecto educativo, científico e cultural da instituição contempla as seguintes vertentes: a) 
Criação e manutenção de uma atmosfera educativa apropriada aos seus fins, pautada pela relação humana de 
respeito recíproco, empenhamento, solidariedade e responsabilidade; b) actividades de ensino de qualidade com o 
desenvolvimento simultâneo de investigação pura e aplicada, com uma dinâmica interdisciplinar, flexível e de 
permanente actualização metodológica; c) realização e participação em projectos científicos de iniciativa própria ou 
de instituições nacionais ou internacionais vocacionadas para o efeito; d) produção e difusão de conhecimento 
científico, tecnológico e cultural e sua valorização económica, com sentido social; e) realização de eventos diversos 
e de acções de formação, visando o reforço da sua qualidade e da eficácia do ensino/aprendizagem para a inserção 
na vida activa dos seus diplomados; f) prestação de serviços de extensão universitária à comunidade, em 
conformidade com a vocação e capacidade da instituição. 
O ISMAI promoverá a cooperação e o intercâmbio com instituições congéneres, nacionais e estrangeiras, nas 
vertentes científica, técnica e cultural, nomeadamente com os países de língua portuguesa e da União Europeia. 

 
3.2.1. Institution’s educational, scientific and cultural project: 

According to the ISMAI’s Articles of Association, published in the “Despacho n.º 21970/2009, Diário da República de 
5 de Outubro, 2ª série,” the institution’s educational, scientific and cultural project covers the following aspects: a) 
Creating and maintaining a suitable environment to the educational purposes, guided by human relationship of 
mutual respect, commitment, solidarity and responsibility; b) educational activities of quality with the simultaneous 
development of pure and applied research, with a dynamic interdisciplinary, flexible and continually updated 
methodology; c) carrying out and taking part in scientific projects developed by ISMAI or other national or 
international institutions; d) producing and disseminating scientific, technological and cultural knowledge and its 
valuable economic contribution with social meaning; e) organizing events and training courses, aimed at 
strengthening the quality and effectiveness of teaching and learning thus contributing to facilitate the integration of 
the graduates in the world of work; f) providing university extension services to the community, according to the 
institution’s vocation and ability. ISMAI will, as well, promote cooperation and exchange with similar national and 
foreign institutions, in scientific, technical and cultural domains, particularly with Portuguese-speaking and 
European Union countries. 

 
3.2.2. Demonstração de que os objectivos definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com o projecto educativo, 
científico e cultural da Instituição: 

De acordo com o mencionado, a Psicologia é uma área prioritária para o desenvolvimento institucional estratégico 
do ISMAI e com a implementação do terceiro ciclo de estudos em Psicologia Clínica, além de responder a vários 
objectivos do projecto educativo, científico e cultural da instituição, completa e consolida o cumprimento de todos 
os requisitos dos institutos universitários previstos no artigo 43º do RJIES. 
A organização de um programa de doutoramento cria condições para o desenvolvimento de actividades de ensino 
de qualidade com o desenvolvimento simultâneo de investigação pura e aplicada, com uma dinâmica 
interdisciplinar, flexível e de permanente actualização metodológica. 
O projecto de investigação PTDC/PSI PCL/103432/2008, intitulado “Descentração e mudança em psicoterapia”, 
financiado pela FCT, cujo investigador responsável é o docente que coordenará a implementação deste ciclo de 

Page 8 of 69NCE/12/00281 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

2012-10-15http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=f1313ccd-c608-b88e-e03...



estudos, é um dos maiores estudos de processo-resultado em psicoterapia até hoje feito em Portugal, tendo 
estabelecido condições materiais para a realização de trabalhos de excelência nesta área. Este projecto não só 
apoia a existência deste doutoramento, como também a sustentabilidade futura desta produção de excelência torna 
premente a aprovação deste doutoramento. Uma vez que o doutoramento em Psicologia Clínica dotará os 
estudantes de competências específicas nas áreas da investigação científica, do ensino e da prática profissional na 
área clínica e da psicoterapia, será produzido e divulgado conhecimento científico, tecnológico e cultural não só no 
panorama nacional, como internacional. Esse facto será um reforço para a projecção da instituição e para a sua 
afirmação enquanto entidade de ensino superior universitário. Encontros científicos e acções de formação serão 
organizados com o objectivo de estimular a criação de grupos de debate e de reflexão crítica sobre as mais variadas 
temáticas da Psicologia Clínica. Estes eventos contribuirão para o aumento da eficácia do modelo de ensino-
aprendizagem e para o sucesso da inserção dos graduados na vida profissional activa. 
O Centro de Apoio e Serviço Psicológico (CASP) do ISMAI, que servirá de apoio à formação supervisionada de 
psicólogos clínicos em processo de doutoramento, garante a prestação de serviços de extensão universitária à 
comunidade, outro dos objectivos do projecto educativo, científico e cultural da instituição. 
O doutoramento em Psicologia Clínica promoverá a cooperação e o intercâmbio com instituições congéneres, 
nacionais e estrangeiras e docentes de outras universidades serão convidados a participar activamente em 
actividades de docência, supervisão e investigação, como vem acontecendo há anos. 
O terceiro ciclo de estudos em Psicologia Clínica procurará finalmente ser um factor de promoção da relação 
humana, favorecendo o respeito recíproco, o empenhamento, a solidariedade e a responsabilidade. 

 
3.2.2. Demonstration that the study cycle's objectives are compatible with the Institution's educational, scientific and 
cultural project: 

As explained, Psychology is a core area for ISMAI’s strategic institutional development, and with the implementation 
of this third study cycle in Clinical Psychology, besides responding to different objectives of the institution's 
educational, scientific and cultural project, fulfills and consolidates and the requirements of the "institutos 
universitários" as established in the 43rd article of RJIES. 
Preparing a doctoral program gives room for improvement of high-quality educational activities together with the 
simultaneous development of pure and applied research, with a interdisciplinary dynamics, flexible and 
continuously updated in methodological terms. 
The research project PTDC / PSI PCL/103432/2008, named “Decentering and change in psychotherapy”, funded by 
FCT, whose head researcher is the staff member responsible for coordinating the implementation of this study 
cycle, is one of the biggest process-result studies in psychotherapy ever made in Portugal, establishing material 
conditions for excellent work in this field. This project not only supports the creation of this doctoral program, but 
the future sustainability of this excellent production calls for the approval of this proposal. 
Since the Ph.D. in Clinical Psychology will provide students with specific skills in the areas of scientific research, 
education and professional practice in clinical and psychotherapy, scientific, technological and cultural knowledge 
will be produced and disseminated both in Portugal and abroad. This will reinforce the projection of the institution 
and its consolidation as an higher education entity ("Instituto Universitário"). Scientific meetings and training 
courses will be organised in order to stimulate the setting up of discussion and critical reflection groups around the 
different themes of Clinical Psychology. These events will contribute to increasing the effectiveness of the teaching-
learning model and to the success of the integration of graduates in active working lives. 
The ISMAI’s Centro de Apoio e Serviço Psicológico (CASP), which will support the supervised training of clinical 
psychologists still being trained, ensures the provision of university extension services to the community, which is 
another goal of the institution's educational, scientific and cultural project.  
Ph.D. in Clinical Psychology will promote the cooperation and exchange with peer institutions, both national and 
foreign, while academic staff from other universities will be invited to participate in teaching, supervising and 
researching activities, as it has been happening for years. 
The third study cycle in Clinical Psychology finally aims to be a factor of human relationship improvement, favoring 
mutual respect, commitment, solidarity and responsibility. 

 

3.3. Unidades Curriculares 

Mapa IV - Investigação em Psicologia Clínica: Estado da Arte e Métodos Avançados I 

3.3.1. Unidade curricular: 
Investigação em Psicologia Clínica: Estado da Arte e Métodos Avançados I 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Célia Maria Dias Sales (20 horas) 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Sergio Salvatore (10 horas) 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes): 

Pretende-se promover a compreensão dos alunos acerca do estado da arte atual na investigação em psicologia 
clínica. Também visa a promoção de competências no sentido da elaboração de uma investigação autónoma e 
respetiva dissertação. Os alunos deverão ser capazes de reconhecer a investigação sobre os resultados 
terapêuticos, como tem sido aplicada e quais as suas contribuições mais importantes para os clínicos. Os 
estudantes devem apreender competências de escolha dos métodos de investigação adequados às suas questões 
de investigação e de aplicação dos métodos avançados, nomeadamente o modelo de equações estruturais e o 
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modelo multinível, análise de sequências temporais e multivariadas, bem como meta-análises. Visa-se ainda 
estimular o pensamento crítico e analítico dos alunos no sentido de promover a sua compreensão da investigação, 
de ligar este conhecimento com a prática clínica e de o relacionar com outras unidades curriculares.  

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by the 
students): 

This course aims to enhance the students’ understanding about the current state of the art in clinical psychology 
research. It also aims to promote skills in order to accomplish the doctoral thesis and to enhance future 
autonomous research work. 
Students should be able to recognize outcome research, and how this research have been applied and their most 
important contributions to the practitioners. 
Students should be able to acquire skills to choose appropriate quantitative methods according to research 
questions and to apply advanced quantitative methods used in clinical psychology, namely structural equations 
modeling and multilevel modeling, time series analysis and multivariate analysis, and meta-analysis.  
One transversal aim is to stimulate students’ analytical and critical abilities in order to enhance their understanding 
of research in clinical psychology, to connect this knowledge with practice, and to relate it with other curricular 
units. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Introdução ao estado da arte na investigação em psicologia clínica  
1.1. A investigação sobre os resultados terapêuticos  
1.1.1. Eficácia vs efetividade 
1.1.2. Intervenções validadas empiricamente  
2. Métodos avançados de análise quantitativa na investigação em psicologia clínica  
2.1.Significância clínica vs estatística 
2.2. Questões metodológicas: aleatorização, medidas; validade e fidelidade; recolha e análise de dados 
2. 3. Métodos: 
2.3.1. Modelo de equações estruturais e modelo multinível  
2.3.2. Análise de sequências temporais 
2.3.3. Análise multivariada 
2.3.4. Meta-análises 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Introducing the state of the art in clinical psychology research 
1.1. Outcome research 
1.1.1. Efficacy vs effectiveness  
1.1.2. Empirically supported interventions 
2. Advanced methods of quantitative analysis in clinical psychology research  
2.1. Clinical versus statistical significance 
2.2 Methodological issues: randomizing, measures, validity and reliability, data collection and analysis  
2. 3. Methods 
2.3.1. Structural equations modeling and multilevel modeling 
2.3.2. Time series analysis 
2.3. 3. Multivariate analysis 
2.3.4. Meta-analysis 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

É importante que os alunos, no âmbito desta unidade curricular, adquiram uma plena compreensão do 
conhecimento mais recente e atualizado acerca da investigação em psicologia clínica, uma vez que necessitam de 
elaborar um projeto de Dissertação de Doutoramento. Assim, o primeiro objetivo de conhecer o estado da arte atual 
é concretizado pela compreensão da abordagem de investigação focada nos resultados terapêuticos que tem vindo 
a ser utilizada na psicologia clínica, baseando-se sobretudo na longa tradição de ensaios clínicos que suportam as 
intervenções validadas empiricamente. Estas intervenções são também conteúdos específicos de outras unidades 
curriculares, pelo que se enfatiza a necessidade da compreensão dos métodos de investigação envolvidos e quais 
os seus principais resultados. Neste sentido, é também importante enfatizar a ligação entre a investigação e a 
prática clínica, sendo esta ligação um objetivo transversal a todos os conteúdos programáticos. Será dada ênfase 
particular à necessidade da investigação informar a prática clínica e vice-versa. A aplicabilidade dos estudos acerca 
dos resultados tem tido uma enorme influência na prática clínica e a este aspeto será dado particular relevo, 
discutindo-se as questões centrais associadas à significância estatística versus a significância clínica. Após serem 
familiarizados com os aspetos mais importantes na investigação em psicologia clínica, os alunos serão convidados 
a adquirir competências nos métodos de utilização mais atual nesta área. Revistas científicas revistas por pares têm 
publicado resultados interessantes e inovadores utilizando os métodos propostos nestas unidades curriculares, 
com uma ênfase explícita em dados longitudinais e análises multivariadas. Além disso, as competências ao nível da 
meta-análise serão também focadas. Todos os objetivos curriculares visam aumentar e promover competências nos 
alunos para que sejam capazes de elaborar o seu próprio projeto de investigação e de o implementar. É também um 
objetivo desenvolver as competências necessárias para que no futuro os alunos consigam conduzir investigações 
de forma autónoma. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

As students need to prepare a doctoral research Project, it is important for them to acquire a thorough 
understanding of the most recent and up-to-date knowledge on clinical psychology research. This first goal of 
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understanding the current state of the art is to be accomplished by means of approaching the outcome research 
model that has been used in clinical psychology, mainly supported on the long lasting tradition of clinical trials and 
the resulting empirically supported interventions. These interventions are also specific contents of other curricular 
units, being important for students to know the research methods involved and their main results. So, it is important 
to stress the link between research findings and their application. The relevance of the relation between practice and 
research is a transversal goal. Emphasis will be given on the need of research to inform practice, and vice-versa.  
The applicability of the outcome study’s findings has influenced practice and this will be given special emphasis, 
discussing main aspects of statistical significance versus clinical significance.  
After getting acquainted with the most important issues on research in clinical psychology students are invited to 
acquire skills in the most up-to-date methods in this area. Important peer-reviewed journals have been publishing 
innovative results using the methods proposed in this course, with a clear emphasizes on longitudinal data and 
multivariate analysis. An important focus will be also on meta-analysis skills. 
All of the curricular goals are thought to increase and promote research skills to enable students to design their 
research project and to implement it. It is also our goal to enhance students’ abilities to conduct research 
autonomously in the future. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

A metodologia de ensino é orientada para o aluno, procurando desenvolver as suas competências analíticas e 
críticas acerca da investigação em psicologia clínica. As aulas assentarão na contextualização/problematização 
guiada pelo docente. Serão promovidos debates em torno do conteúdo programáticos 1. Para o conteúdo 2., 
decorrerá uma exposição inicial dos métodos, do respetivo pacote informático e a da sua aplicação efetiva aos 
dados. Após um trabalho de leitura e revisão de artigos empíricos , cada método será discutido, dando origem a 
uma recensão crítica elaborada pelos alunos. Avaliação: os alunos terão que preparar e entregar 2 recensões 
críticas de 2 artigos de investigação científica relacionadas com os métodos avançados propostos. Cada recensão 
terá o peso de 25% da nota final. Adicionalmente, os alunos terão de desenvolver um relatório de investigação em 
que utilizam um dos métodos propostos a uma dada base de dados, com a ponderação de 50%. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching approach is student-oriented, seeking to develop analytical and critical skills in clinical Psychology 
research. Classes rely on guided contextualization and problematization of materials. We will promote discussions 
around the first topic of syllabus (1.). Concerning the topic 2., an initial exposition of the methods will be provided, 
as well as of their software packages and their application. After reading empirical articles, a discussion will be 
carried out for each method, originating critical recensions by the students.  
Assessment: students will have to deliver 2 written recensions of 2 research articles in clinical psychology related to 
the methods. Each paper has a weighted value of 25% of the final score (20). Additionally, students must prepare a 
written research report of application of one of the advanced methods to a specific data set, with a weight of 50% of 
the maximum score (20) 

 
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

A metodologia de ensino é essencialmente orientada para os alunos, permitindo-lhes uma total compreensão do 
estado da arte em psicologia clínica. O primeiro objetivo, familiarizar-se com o estado da arte, será concretizado por 
trabalho individual seguido de debate. Através da leitura e compreensão crítica os alunos são convidados a 
conhecer as maiores tendências na investigação em psicologia clínica bem como as metodologias mais relevantes 
envolvidas. É de particular importância a promoção de competências de análise e de reflexão através da preparação 
dos materiais para o debate em grupo. O debate irá proporcionar uma ampliação da sua visão acerca dos conteúdos 
e o seu sentido crítico. A interação entre os alunos é vital para atingir um modo reflexivo de pensar acerca dos 
métodos e da sua aplicação prática. A avaliação através da recensão crítica proporciona-se como uma forma de 
promover as competências de revisão crítica dos trabalhos de outros investigadores. Os alunos terão que analisar 
cada secção do artigo e avaliar a adequação dos métodos utilizados no sentido de responder às questões de 
investigação. Uma análise reflexiva é também uma competência requisitada aos alunos. A exposição dos métodos é 
uma metodologia necessária aos alunos para compreender os métodos propostos. A avaliação visa promover 
competências de investigação e a aplicação dos métodos específicos de forma adequada às questões de 
investigação. Os alunos terão a oportunidade de aplicar cada método e levar a cabo uma análise congruente. Esta 
configura-se como uma tarefa de avaliação importante, na qual as competências de investigação individuais serão 
avaliadas. No entanto, trata-se de uma tarefa na qual os alunos irão adquirir um conjunto de competências de 
investigação que serão úteis na prossecução do seu projeto doutoral e para o seu trabalho de investigação futuro 
de forma autónoma. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

Teaching methodologies are student-oriented, allowing students a thorough understanding of the state of the art. 
The first objective, to get in touch with the state of the art, is to be accomplished by individual work followed by 
group discussion. Be By means of critique critical reading and understanding, students are invited to know learn the 
major trends in clinical psychology research as well as the most relevant methodologies involved. It is important to 
promote students skills of analysis and reflection through the preparation of materials to the group discussion. 
Discussions in class will increase their views over on the matters and their critical sense of critique. Interaction 
between among students is vital to achieve a reflective reflexive way of thinking about methods and their application 
in practice. The evaluation assessment through critical recension is a way to promote critical reviewing skills of the 
investigation of other authors. Students will have to analyze each section of the paper and to evaluate the adequacy 
of the methods used in order to answer the research questions. Overall reflexive analysis is also requested. 
The exposition of the methods is a necessary methodology for students to understand the proposed methods. 
Evaluation The assessment aims to promote research ability and to apply a particular method in order to answer to a 
particular research question. Students will have the opportunity to apply the each method and carry on out analysis 
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along these lines. This configures is an important assessment task, where in which their individual research 
competences skills will be assessed. This is a task where students may gather a particular set of research skills, 
useful to their doctoral project and for future autonomous research work. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

Gallop, R. & Tasca, G. A. (2009).Multilevel modeling of longitudinal data for psychotherapy researchers: II. The 
complexities. Psychotherapy Research, 19, 4, 438-452. 
Kline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. NY: Guilford. 
Lambert, M. J. (2004). Bergin and Garfield's handbook of psychotherapy and behavior change. NY: Wiley. 
Marôco, J. (2010). Análise Estatística com o PASW Statistics (ex-SPSS). Pêro Pinheiro: Report Number. 
Mitchell, M. L., & Jolley, J. M. (2012). Research design explained (8th edition). Belmont, CA, USA: Wadsworth, 
Cengage Learning. 
Stiles, W. B. (2006). Assimilation and the process of outcome: Introduction to a special section. Psychotherapy 
Research, 16, 389_392. 
Tasca, G. A. & Gallop, R. (2009). Multilevel modeling of longitudinal data for psychotherapy researchers: I. The 
basics. Psychotherapy Research, 19, 4, 429-437.  
Timulak, L. (2008). Research in Psychotherapy and Counselling. London: Sage. 

 

Mapa IV - Treino Avançado em Competências de Relação Terapêutica 

3.3.1. Unidade curricular: 
Treino Avançado em Competências de Relação Terapêutica 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Carla Alexandra de Castro Cunha (30 horas) 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

<sem resposta> 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes): 

Nesta unidade curricular, os/as estudantes ficarão aptos para: 
1. Conhecer as principais dimensões a ter em conta no estabelecimento de uma relação terapêutica positiva, 
especialmente no atendimento individual, segundo diversos modelos e situações clínicas relevantes; 
2. Adaptar a aliança terapêutica em função de características específicas dos/as clientes; 
3. Atender e metacomunicar sobre dimensões verbais e não-verbais do cliente, num estilo responsivo adequado e 
elegendo uma diversidade de respostas empáticas, adequadas à situação e contexto; 
4. Reconhecer e gerir situações clínicas desafiantes como a finalização da terapia e momentos de rutura, impasse, 
resistência e ambivalência segundo modelos empiricamente apoiados; 
5. Gerir desafios à aliança com clientes com diagnóstico de eixo II e traços de personalidade difíceis; 
6. Reconhecer dimensões relevantes para a manutenção da resiliência e bem-estar durante a prática clínica com 
populações desafiantes. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by the 
students): 

In this curricular unit, students will be able to: 
1.Know the main dimensions to consider in the establishment of a positive therapeutic relationship (especially in 
individual counseling and psychotherapy) according to different models and relevant clinical situations; 
2.Adapt the alliance in function of specific client characteristics;  
3.Adequately attend to and meta-communicate about verbal and non-verbal dimensions of clients, in a responsive 
style and electing a multiplicity of empathic responses, suited to the situation and context; 
4.Recognize and manage challenging clinical situations like therapy termination, ruptures, therapy impasse, 
resistance and client ambivalence, according to empirically supported models; 
5.Manage challenges to the therapeutic alliance with clients with difficult personality traits and axis II disorders; 
6.Recognize relevant dimensions to the maintenance of therapists’ resilience and well-being during clinical practice 
with more challenging clients. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

A) Princípios para o estabelecimento da relação terapêutica: 
-A aliança nos modelos cognitivos, experienciais/humanistas e narrativos 
-Adaptações em função do cliente: Estádios de mudança, estilos de vinculação, diversidade multicultural 
B) Treino avançado em competências relacionais: 
-Observação do cliente: a Escala de Experienciação 
-Responsividade terapêutica: Compreensão das necessidades dos clientes 
-Diversidade de respostas empáticas 
-Exercícios práticos de treino 
C) Situações clínicas desafiantes: 
-Finalização do processo terapêutico 
-O processo de metacomunicação em terapia 
-Resolução de ruturas (evitamento e confrontação), impasses, resistência e ambivalência 
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-Aliança nas Perturbações de Personalidade: Orientações para lidar com clientes com traços de 
Hostilidade/Desinibição/Manipulação/Desregulação emocional/Dependência e desejabilidade social 
-Manutenção da resiliência pessoal e bem-estar durante a prática clínica com populações desafiantes 
-Exercícios práticos de treino 

 
3.3.5. Syllabus: 

A) Principles for establishing the therapeutic relationship: 
-The alliance in cognitive, experiential/humanistic and narrative models 
-Adjustments in function of client characteristics: Readiness for change, attachment styles and multicultural 
diversity 
B) Advanced training in relational skills: 
-Client observation: The Client Experiencing Scale 
-Therapeutic responsiveness: Understanding client needs 
-Varieties of empathic responding 
-Skills training exercises 
C) Challenging clinical situations:  
-Therapy termination 
-Promoting therapeutic meta-communication 
-Dealing with alliance ruptures (avoidance and confrontation), impasses, resistance and ambivalences 
-Specificities of the alliance in Personality Disorders: Guidelines to deal with clients with: Hostility; Desinibition; 
Manipulation; Emotional deregulation; Dependence and social desirability 
-Maintaining personal resilience and therapists well-being during clinical practice with challenging populations 
-Skills training exercises 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

O Ponto A do programa (princípios orientadores para o estabelecimento da relação terapêutica) desenvolve 
especificidades da aliança nos modelos cognitivos, experienciais/humanistas e narrativos, permitindo concretizar o 
objectivo 1 (i.e. Conhecer as principais dimensões para o estabelecimento de uma relação terapêutica positiva, 
especialmente no atendimento individual, segundo diversos modelos e situações clínicas relevantes). Igualmente 
neste ponto, a abordagem de adaptações à aliança necessárias em função do estádio de mudança inicial do cliente, 
do estilo de vinculação e do seu perfil multicultural, permitirá concretizar o objectivo 2 (i.e. Adaptar a aliança 
terapêutica em função de características específicas dos clientes).  
O ponto B (treino avançado em competências relacionais) desenvolve competências avançadas ao nível teórico e 
prático (mediante exercícios). As competências: i) de observação e aprofundamento da experienciação dos clientes 
(com a Escala de Experienciação do Cliente), ii) ao nível da responsividade terapêutica (na 
compreensão/comunicação sobre as necessidades dos clientes) e iii) ao nível da diversidade de respostas 
empáticas, permitirá concretizar o objectivo 3 (i.e. Atender e metacomunicar sobre dimensões verbais e não-verbais 
do cliente, num estilo responsivo adequado e elegendo uma diversidade de respostas empáticas, adequadas à 
situação e contexto). 
O ponto C do programa, centrado em situações desafiantes na prática clínica, cumprirá os restantes objectivos. O 
objectivo 4 (i.e. Reconhecer e gerir situações clínicas desafiantes como a finalização da terapia e momentos de 
rutura, impasse, resistência e ambivalência segundo) será concretizado na abordagem teórico-prática sobre as 
especificidades da finalização/término do processo terapêutico, na apresentação de modelos da resolução de 
ruturas (de evitamento e de confrontação) e pelo treino guiado por estes modelos (com exercícios). Adicionalmente, 
a promoção de competências avançadas de metacomunicação terapêutica, irá permitir lidar com momentos de 
impasse, resistência e ambivalência dos clientes em terapia, também mencionados no objectivo 4 como situações 
clínicas relevantes. O objectivo 5 (i.e. Gerir desafios à aliança com clientes com diagnóstico de eixo II e traços de 
personalidade difíceis) será concretizado pela abordagem às especificidades da aliança nas Perturbações de 
Personalidade, em particular, sob a forma de orientações clínicas para lidar com clientes com traços de 
personalidade como hostilidade e manipulação interpessoal, desinibição de impulsos, desregulação emocional e 
dependência/desejabilidade social, e complementados com exercícios de treino adequados.  
Por ultimo, o objectivo 6 (i.e. Reconhecer dimensões relevantes para a manutenção da resiliência e bem-estar 
durante a prática clínica com populações desafiantes) irá ser abordado num último tópico que desenvolve aspectos 
relevantes para a manutenção da resiliência pessoal e bem-estar dos técnicos.  

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

Point A of the syllabus (guiding principles for establishing the therapeutic relationship) develops specificities of the 
alliance in cognitive, experiential/humanistic and narrative models, allowing to fulfill goal 1 (i.e. Know the main 
dimensions to consider in the establishment of a positive therapeutic relationship (especially in individual 
counseling and psychotherapy) according to different models and relevant clinical situations). Likewise, in this point 
A, the approach to adjustments to the alliance requires as a function of the client’s readiness for change level, 
attachment style and multicultural profile, accomplishes goal 2 (i.e. Adapt the alliance in function of specific client 
characteristics). 
Point B of the syllabus (advanced training in relational skills) develops advanced skills at the theoretical and 
practical levels (through exercises). The skills: i) of client observation and deepening of client’s experiencing level 
(through the Experiencing Scale), ii) of therapeutic responsiveness (through understanding/communicating client 
needs) and iii) of the diversity of empathic responses, will allow the fulfillment of goal 3 (i.e. Adequately attend to 
and meta-communicate about verbal and non-verbal dimensions of clients, in a responsive style and electing a 
multiplicity of empathic responses, suited to the situation and context). 
Point C of syllabus, focused on challenging clinical situations, will accomplish the remaining goals. Goal 4 (i.e. 
Recognize and manage challenging clinical situations like therapy termination, ruptures, therapy impasse, 
resistance and client ambivalence, according to empirically supported models) will be accomplished through a 
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theoretical and practical approach on the specificities of therapy termination, on the presentation of models of 
rupture resolution (avoidance and confrontation ruptures) and on the training guided by these models (through 
exercises). Additionally, the promotion of advanced skills of therapeutic meta-communication will allow to deal with 
moments of impasse, resistance and ambivalence in therapy, also mentioned in goal 4 as clinically relevant 
situations. Goal 5 (i.e. Manage challenges to the therapeutic alliance with clients with difficult personality traits and 
axis II disorders) is accomplished through the development of specificities to the alliance in Personality Disorders, 
in particular, through clinical guidelines to deal with clients with difficult personality traits such as interpersonal 
hostility and manipulation, impulse desinhibition, emotional disregulation and social dependence/desirability, 
complemented through practical exercises. Finally, goal 6 (i.e. Recognize relevant dimensions to the maintenance of 
therapists’ resilience and well-being during clinical practice with more challenging clients) will be developed in a last 
topic of the syllabus related to the relevant aspects for maintaining therapists’ personal resilience and well-being.  

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino presencial teórico-prático recorre a várias metodologias: exposição oral da docente com ferramentas 
multimédia; exercícios de treino de competências a pares e modelagem/demonstração da docente (sala de espelho 
unidireccional), acompanhados de reflexão individual e discussão do grupo sobre a performance dos 
intervenientes; visualização de filmes demonstrativos de situações clínicas (vídeos da APA). Avaliação continua: 1) 
um teste escrito individual sobre os conteúdos programáticos (40% da nota final); 2) um trabalho individual de 
revisão de literatura e das implicações clínicas numa situação relevante (ex. Intervenção na Perturb. Personalidade 
Estado-limite) ou a apresentação, análise e formulação de caso, partindo da experiência clínica dos/as doutorandos 
(40%); 3) avaliação individual das competências relacionais ao longo do semestre (20%). A avaliação final consiste 
num exame escrito e demonstração de competências relacionais durante uma simulação. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Teaching is focused on theoretical-practical aspects with the following methods: Oral presentation by the teacher 
with powerpoint slides; training exercises of clinical situations, in pairs of students or through demonstrations of 
the teacher with a student (in the one-way mirror room) exhibiting relevant skills and clinical strategies, followed by 
individual reflection and class discussion about the performances; seeing relevant videos to demonstrate situations 
under analysis (APA videos). Continuous assessment through: a) 1 written test about the syllabus contents (40% of 
the grade); b) individual paper on literature revision and clinical implications (e.g. alliance issues in working with 
Borderline clients) or presentation, analysis and formulation of a suited case from the students’ clinical experience 
(40%); c) individual assessment of relational skills throughout the semester (20%). Final assessment through a 
written exam and demonstration of relational skills in a simulation. 

 
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

A exposição oral da docente com recurso a ferramentas multimédia (apresentações em slideshow Powerpoint) 
permite dar a conhecer os principais aspectos a ter em conta no estabelecimento de uma relação terapêutica 
positiva, especialmente no atendimento individual, segundo diversos modelos e situações clínicas relevantes 
(objectivo 1) e as principais características específicas dos/as clientes que geram adaptações relevantes à 
negociação da aliança (objectivo 2).  
A subsequente apresentação oral de aspectos relevantes sobre: i) as dimensões verbais e não-verbais da 
expressão de necessidades por parte dos clientes e as dimensões a ter em conta num estilo interpessoal 
responsivo adequado e diferentes formas de resposta empática (objectivo 3); ii) a finalização da terapia e momentos 
de rutura, impasse, resistência e ambivalência segundo modelos empiricamente apoiados (objectivo 4), e  
iii) a gestão de desafios à aliança particularmente colocados por clientes com diagnóstico de eixo II e traços de 
personalidade difíceis (objectivo 5), permitirá reunir conhecimentos teórico-práticos necessários para promover, 
nos estudantes, competências avançadas de relação terapêutica.  
Além disso, os exercícios demonstrativos da docente ou os exercícios de simulação em pares (na sala de espelho 
unidireccional), bem como a visualização de pequenos filmes demonstrativos de situações clínicas relevantes e 
posterior reflexão individual e discussão na turma permite o progressivo desenvolvimento destas competências 
avançadas (referidas nos objectivos 3, 4 e 5). Por último, a reflexão individual e a discussão em grupo, aliada à 
apresentação teórica, das dimensões relevantes para a manutenção da resiliência e bem-estar durante a prática 
clínica com populações desafiantes, permitirá concretizar o objectivo 6. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

The oral presentation by the teacher, using PowerPoint slides, will allow to approach the main aspects to consider 
for the establishment of a positive therapeutic relationship, especially in individual counseling/psychotherapy, and 
according to several models, clinically relevant situations (goal 1) and specific client characteristics that prescribe 
relevant adaptations to the alliance negotiation (goal 2).  
The subsequent oral presentation of relevant aspects about: i) the verbal and non-verbal dimensions to account for 
in a responsive interpersonal style and different forms of empathic response (goal 3); ii) therapy termination and 
moments of rupture, impasse, resistance and client ambivalence according to empirically validated models (goal 4), 
and iii) managing challenges to the alliance placed by clients with axis II diagnosis and difficult personality traits 
(goal 5), will allow to gather the theoretical-practical knowledge required to promote in the PhD students, the 
advanced relational skills under analysis. 
Furthermore, the demonstrative exercises conducted by the teacher or the simulation exercises in pairs (in the one-
way mirror room), along with watching and discussing videos of clinically relevant situations and the following 
individual reflection and class discussion, will allow the actual development of such advanced skills (referred to in 
goals 3, 4, and 5). 
Finally, the individual reflection and class discussions, together with the presentations, around the relevant 
dimensions to account for in the maintenance of therapists’ personal resilience and well-being during the clinical 
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practice with such challenging populations, will allow to achieve goal 6. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

Clarkin, J. F. (2012). An integrated approach to psychotherapy techniques for patients with personality disorder. 
Journal of Personality Disorders, 26 (1), pp. 43-62. 
Bohart, A. C. & Greenberg, L. S. (Eds.) (1997). Empathy reconsidered: New directions in psychotherapy. Washington: 
APA. 
Elkind, S.N. (1992). Resolving impasses in therapeutic relationships. New York: Guilford.  
Hirsh, J. B.; Quilty, L., C.; et al. (2012). The relationship between agreeableness and the development of the working 
alliance in patients with borderline personality disorder. Journal of Personality Disorders, 26 (4), pp. 616-627. 
Norcross, J. C. (2002). Psychotherapy relationships that work: Therapist contributions and responsiveness to 
patients. New York: Oxford University Press. 
Ribeiro, E. (Ed.) (2009). Aliança terapêutica: Da teoria à prática clínica. Braga: Psiquilíbrios Edições. 
Safran, J.D., & Muran, J.C. (2000). Negotiating the therapeutic alliance: A relational treatment guide. New York: 
Guilford Press. 

 

Mapa IV - Psicopatologia do Desenvolvimento ao Longo do Ciclo Vital 

3.3.1. Unidade curricular: 
Psicopatologia do Desenvolvimento ao Longo do Ciclo Vital 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Eva Inês Costa Martins (30h) 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

<sem resposta> 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes): 

A. Desenvolver a compreensão de que há uma relação entre psicopatologia e a adaptação: conceito de múltiplas 
trajetórias desenvolvimentais; 
 
B. Ajudar o/a aluno/a a identificar as características de diagnóstico das perturbações mentais mais frequentes ao 
longo do ciclo vital, bem como os seus preditores desenvolvimentais e consequências para a adaptação; 
 
C. Desenvolver junto do/a aluno/a a sua capacidade para descrever a interação, ao longo do desenvolvimento, de 
fatores contextuais/ genéticos/neurobiológicos que estão relacionados com diferentes perturbações, promovendo a 
utilização por parte do/a estudante de resultados de investigação para suportar o seu entendimento da 
psicopatologia  
 
D. Compreender a importância específica para o desenvolvimento de perturbações mentais mais frequentes ao 
longo do ciclo vital de dois processos desenvolvimentais específicos: relações de vinculação e competências de 
regulação emocional 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by the 
students): 

A. Develop an understanding about the relation between psychopathology and adaptation: the concept of multiple 
developmental trajectories 
B. Help students identify diagnostic criteria for the most frequent mental disorders along the lifespan, as well as 
their developmental predictors and consequences for adaptation; 
C. Develop the capacity of students to describe the interplay, along development, of the contextual/genetic-
neurobiological influences that are related with different disorders, promoting in students the usage of empirical 
findings to support their understanding of psychopathology; 
D. Understand the specific importance of attachment relationships and emotion regulation as two developmental 
processes that are implicated in the development of frequent psychopathologies found along the life span. 
 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Conceitos fundamentais em Psicopatologia do Desenvolvimento 
1.2 Trajetória de desenvolvimento: As relações entre desenvolvimento normativo e psicopatologia  
1.3 Etiologia: Relações entre influências contextuais e genetico-neurobiológicas ao longo do ciclo vital 
2. Domínios específicos que servem de fatores de risco ou protetores para o desenvolvimento de uma trajetória 
psicopatológica  
2.1 Relações de vinculação 
2.2 Regulação emocional 
3. Investigação recente em áreas diagnósticas específicas e a sua manifestação ao longo do ciclo vital 
3.1 Perturbações que aparecem habitualmente na primeira e segunda infâncias e ou na adolescência 
3.2 Perturbações da ansiedade 
3.3 Perturbações do humor  
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3.3.5. Syllabus: 

1. Foundational concepts of Developmental Psychopathology 
1.1 Developmental pathways: The relation between normative development and psychopathology 
1.2 Etiology: Interplay of contextual/genetic-neurobiological influences throughout the life cycle 
2. Specific key domains that serve as risk or protective factors for the development of psychopathology 
2.1 Attachment relations 
2.2 Emotion regulation 
3. Current research in specific diagnostic areas and their manifestations throughout the life cycle  
3.1 Disorders usually first diagnosed in Infancy, childhood, or adolescence  
3.2 Anxiety Disorders 
3.3 Mood disorders  

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

O primeiro ponto do programa irá explorar a ideia de que a psicopatologia do desenvolvimento conceptualiza a 
psicopatologia e a adaptação como possíveis trajetórias de desenvolvimento de qualquer pessoa. A psicopatologia 
tem uma história desenvolvimental influenciada pelos mesmos processos contextuais e genetico-neurobiológicos 
que o desenvolvimento normal, mas que seguiram cursos diferentes. Este ponto, vai, desta forma, explicitar o 
primeiro e terceiro objetivos: A. Desenvolver a compreensão de que há uma relação entre psicopatologia e a 
adaptação: conceito de múltiplas trajetórias desenvolvimentais, já que ambas resultam de um processo de 
desenvolvimento que é contínuo; e C. Desenvolver junto do/a aluno/a a sua capacidade para descrever a interação, 
ao longo do desenvolvimento, de fatores contextuais/ genéticos/neurobiológicos que estão relacionados com 
diferentes perturbações, promovendo a utilização por parte do/a estudante de resultados de investigação para 
suportar o seu entendimento da psicopatologia. 
O segundo conteúdo programático vai permitir explorar como as relações com outras pessoas influenciam o 
desenvolvimento de inúmeros processos psicológicos como a sociabilidade, regulação emocional, entre outros, 
que por usa vez, irão contribuir para um desenvolvimento adaptativo ou desadaptativo. Este ponto irá responder ao 
quarto objetivo: D. Compreender a importância específica para o desenvolvimento de perturbações mentais mais 
frequentes ao longo do ciclo vital de dois processos desenvolvimentais específicos: relações de vinculação e 
competências de regulação emocional.  
O terceiro ponto permitirá cumprir todos os objetivos desta unidade curricular através da aplicação da grelha 
teórica da psicopatologia do desenvolvimento à análise de perturbações específicas, tal como, pela apresentação 
de resultados de investigação que suportem a importância das relações de vinculação e da regulação emocional 
como processos de risco ou protetores envolvidos nas suas manifestações. Assim, será explicitamente atingido o 
objetivo B. Ajudar o/a aluno/a a identificar as características de diagnóstico das perturbações mentais mais 
frequentes ao longo do ciclo vital, bem como os seus preditores desenvolvimentais e consequências para a 
adaptação. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

The first syllabus subject matter will analyze how developmental psychopathology views that psychopathology and 
adaptation are all possible pathways in a person’s development. Psychopathology has a developmental history 
influenced by the same contextual/genetic-neurobiological processes as normal development, but that have gone 
astray. This point will, therefore cover the first and third objectives: A. Develop an understanding about the relation 
between psychopathology and adaptation: the concept of multiple developmental trajectories; C. Develop the 
capacity of students to describe the interplay, along development, of the contextual/genetic-neurobiological 
influences that are related with different disorders, promoting in students the usage of empirical findings to support 
their understanding of psychopathology.  
The second syllabus matter will explore how the relations with other people influence the development of numerous 
psychological processes like sociability, emotion regulation and others that will all contribute for an adaptive or 
maladaptive development. This will cover the fourth objective: D. Understand the specific importance of attachment 
relationships and emotion regulation as two developmental processes that are implicated in the development of 
frequent psychopathologies found along the life span. 
The last syllabus matter will allow for the accomplishment of all objectives in this course by applying the 
developmental psychopathology framework to the analysis of specific disorders, as well as providing research 
results that support attachment relations and emotion regulation as risk or protective processes involved in their 
manifestation. Therefore, the following objective will be explicitly achieved: B. Help students identify diagnostic 
criteria for the most frequent mental disorders along the lifespan, as well as their developmental predictors and 
consequences for adaptation. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Metodologias: 
i) Exposição oral por parte do/a docente dos diferentes tópicos a abordar nesta unidade curricular  
ii) Leitura de artigos centrais à psicopatologia do desenvolvimento (trabalho individual) seguida de discussão 
durante as horas de contacto 
iii) Aplicação da grelha de análise da psicopatologia do desenvolvimento ao exame de casos clínicos durante as 
horas de contacto 
Avaliação:  
Cada estudante terá de fazer uma apresentação à turma e elaborar um trabalho escrito sobre a formulação de um 
caso clínico utilizando a grelha de análise da psicopatologia do desenvolvimento. Espera-se, igualmente, que o/a 
estudante analise a possível relevância das relações de vinculação e dos processos de regulação emocional para a 
compreensão do caso clínico. 
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3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 
Teaching methodologies:  
i) Lectures on the different topics of this course 
ii) Reading assignments of critical papers on developmental psychopathology (individual work) followed by 
discussion during contact hours 
iii) Application of the developmental psychopathology framework to the analysis of clinical cases during contact 
hours 
Evaluation:  
Each student must give a class presentation and elaborate a written report on the formulation of a clinical case 
using the developmental psychopathology framework. It is also expected that the student analyses the possible 
relevance of the attachment relations and emotion regulation processes for the comprehension of the clinical case.  

 
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

A 1ª metodologia - i) Exposição oral por parte do/a docente dos diferentes tópicos a abordar nesta unidade 
curricular–será o ponto de partida para o cumprimento de todos os objetivos e a exploração de todos os conteúdos 
desta unidade curricular. Permite ao professor avaliar as diferenças de conhecimentos entre os/as alunos/as 
relativamente a estes tópicos. Em conjugação com a 2ª metodologia - ii) Leitura de artigos centrais à psicopatologia 
do desenvolvimento (trabalho individual) seguida de discussão durante as horas de contacto – espera-se ajudar 
os/as estudantes a desenvolver uma grelha de análise desenvolvimental para a psicopatologia, realizando-se os 
objetivos: A. Desenvolver a compreensão de que há uma relação entre psicopatologia e a adaptação: conceito de 
múltiplas trajetórias desenvolvimentais, já que ambas resultam de um processo de desenvolvimento que é contínuo 
e B. Ajudar o/a aluno/a a identificar as características de diagnóstico das perturbações mentais mais frequentes ao 
longo do ciclo vital, bem como os seus preditores desenvolvimentais e consequências para a adaptação. A 3ª 
metodologia - iii)Aplicação da grelha de análise da psicopatologia do desenvolvimento ao exame de casos clínicos 
durante as horas de contacto – potencia a capacidade dos/as alunos/as para usar resultados empírico que 
consubstanciem a sua compreensão da psicopatologia, operacionalizando-se, assim, o terceiro e quarto objetivos - 
C.Desenvolver junto do/a aluno/a a sua capacidade para descrever a interação, ao longo do desenvolvimento, de 
fatores contextuais/ genéticos/neurobiológicos que estão relacionados com diferentes perturbações, promovendo a 
utilização por parte do/a estudante de resultados de investigação para suportar o seu entendimento da 
psicopatologia;e D.Compreender a importância específica para o desenvolvimento de perturbações mentais mais 
frequentes ao longo do ciclo vital de dois processos desenvolvimentais específicos: relações de vinculação e 
competências de regulação emocional. A análise de casos permite igualmente desenvolver as competências de 
diagnóstico por parte dos alunos/as, consubstanciando-se o objetivo B.Ajudar o/a aluno/a a identificar as 
características de diagnóstico das perturbações mentais mais frequentes ao longo do ciclo vital, bem como os seus 
preditores desenvolvimentais e consequências para a adaptação.  
A metodologia de avaliação escolhida permite que o aluno aplique, novamente, a grelha desenvolvimental a um 
caso clínico, ao invés de simplesmente expor conhecimentos factuais sobre estes tópicos num exame escrito. 
Reforça a capacidade do/a estudante para descrever a interconexão, durante o desenvolvimento, das influências 
contextuais e genético-biológicas que estão relacionadas com diferentes perturbações; para a utilização de 
resultados empíricos de forma a suportar a sua compreensão da psicopatologia (obj. C.), e para dar relevância à 
importância das relações de vinculação e da regulação emocional (obj. D.). 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

The first methodology - i) Lectures on the different topics of this course - will be the starting point for the 
achievement of all objective and exploration of the contents to be taught in this course. They allow the Professor to 
evaluate the differences among the students on the knowledge of all topics. In conjunction with the second 
methodology - ii) Reading assignments of critical papers on developmental psychopathology (individual work) 
followed by discussion during contact hours it is expected to help students develop a developmental framework for 
psychopathology, covering objectives: A. Develop an understanding about the relation between psychopathology 
and adaptation: the concept of multiple developmental trajectories; and B. Help students identify diagnostic criteria 
for the most frequent mental disorders along the lifespan, as well as their developmental predictors and 
consequences for adaptation;. The third methodology - iii) Application of the developmental psychopathology 
framework to the analysis of clinical cases during contact hours – enhances the capacity of students to use 
empirical findings to support their understanding of psychopathology, covering the third and fourth objectives - C. 
Develop the capacity of students to describe the interplay, along development, of the contextual/genetic-
neurobiological influences that are related with different disorders, promoting in students the usage of empirical 
findings to support their understanding of psychopathology; and D. Understand the specific importance of 
attachment relationships and emotion regulation as two developmental processes that are implicated in the 
development of frequent psychopathologies found along the life span. Clinical case formulation also allows for the 
development of the student’s diagnostic capabilities, consubstantiating the following objective: B. Help students 
identify diagnostic criteria for the most frequent mental disorders along the lifespan, as well as their developmental 
predictors and consequences for adaptation. 
Evaluation: The methodology chosen for evaluation gives the student further opportunities to apply the 
developmental framework to a clinical case, instead of simply exposing factual knowledge on these matters in a 
written exam. It reinforces the students’ capacities to describe the interplay, along development, of the 
contextual/genetic-neurobiological influences that are related with different disorders and the usage of empirical 
findings to support their understanding of psychopathology (objective C.), and the importance of attachment 
relationships and emotion regulation (objective D.). 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

Cicchetti, D. (2011). Developmental psychopathology across the lifespan. In R. M. Lerner, A. M. Freund, & M. E. Lamb 
(Eds.), Lifespan development: Vol. 2 . Social and Emotional Development (pp. 511-589). Hoboken: Wiley & Sons.  
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Kring, A. M. K., & Sloan, D. M. (2010). Emotion Regulation and Psychopathology: A Transdiagnostic Approach to 
Etiology and Treatment (1.º ed.). The Guilford Press. 
Maddux, J. E. & Winstead, B. A. (Eds., 2012). Psychopathology: Foundations for a Contemporary Understanding (3º 
ed.). Mahwah, NJ: Erlbaum. 
Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2012). An attachment perspective on psychopathology. World Psychiatry, 11, 11-15. 
doi:10.1016/j.wpsyc.2012.01.003 

 

Mapa IV - Terapia Focada nas Emoções I/Emotion-Focused Therapy I 

3.3.1. Unidade curricular: 
Terapia Focada nas Emoções I/Emotion-Focused Therapy I 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Inês Ramos Sá Mendes (30horas) 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

<sem resposta> 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes): 

A unidade curricular tem como objectivos:  
Aquisição de conhecimentos básicos sobre os fundamentos teóricos da Terapia Focada nas Emoções (TFE); 
conceptualização dos princípios básicos subjacentes ao trabalho terapêutico com emoções; iniciação à formulação 
clínica em TFE; compreensão da primazia da relação terapêutica e quais os processos do terapeuta e do cliente em 
TFE; desenvolvimento de competências de exploração empática; conhecimento teórico das tarefas terapêuticas 
experienciais e iniciação no treino destas tarefas. O objectivo global desta unidade curricular consiste no domínio 
teórico de uma nova abordagem terapêutica focada nas emoções.  

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by the 
students): 

This curricular unit presents the following objectives: 
Acquiring the basic knowledge on the theoretical assumptions of Emotion-Focused Therapy (EFT); 
conceptualization of the basic principals underlying the emotional therapeutic course; initialization on clinical 
formulation in EFT; understanding therapeutic relationship as a cornerstone of EFT and the processes of client and 
therapist; development of empathic exploration abilities/skills; theoretical knowledge of experiential therapeutic 
tasks and introduction to the practice on these tasks. The main goal of this curricular unit consists in the theoretical 
knowledge of a new emotion-focused therapeutic modality.  

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Fundamentos teóricos na Terapia Focada nas Emoções (TFE): 
a. Perspectiva Neohumanista; 
b. Construtivismo dialéctico; 
2. Teoria das Emoções:  
a. Conceito de esquemas emocionais;  
b. Tipos de resposta emocionais;  
c. Regulação emocional no funcionamento humano. 
3. Iniciação à formulação clínica em TFE. 
4. A primazia da sensibilidade/sintonização empática na relação terapêutica: 
a. Microprocessos do cliente em TFE. 
b. Processos do terapeuta em TFE. 
c. Treino de competências de exploração empática.  
5. Tarefas terapêuticas em TFE:  
a. Exercícios de Focalização:  
i. Criar um espaço para dificuldades em focalizar a atenção;  
ii. Focalização experiencial para um sentimento pouco claro; 
b. Descoberta evocativa sistemática para uma reacção problemática; 
c. Tarefa de diálogo de cadeira vazia com um outro significativo; 
d. Tarefa de diálogo de duas cadeiras entre duas partes do self em conflito; 
e. Tarefa de diálogo de duas cadeiras para auto-interrupção emocional.  

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Theoretical assumptions on Emotion-Focused Therapy (EFT): 
a. Neohumanistic perspective; 
b. Dialectical constructivism. 
2. Emotion Theory: 
a. Emotion-schemes; 
b. Emotion response forms; 
c. Emotional regulation. 
3. Initialization on clinical formulation in EFT. 
4. Empatic attunement as a cornerstone in the therapeutic relationship: 
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a. Client micro-processes in EFT; 
b. Therapist processes in EFT; 
c. Trainning abbilities/skills of empathic exploration. 
5. Therapeutic tasks in EFT: 
a. Focusing: 
i. Clearing a space for attentional focus difficulties; 
ii. Experiential focusing for an unclear felt sense; 
b. Systematic evocative unfolding for a problematic reaction; 
c. Empty chair dialogue for unfinished business; 
d. Two chair dialogue for self-evaluative conflict splits; 
e. Two chair dialogue for self-interruptive splits. 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

A unidade curricular Terapia Focada nas Emoções I (TFE) evidencia-se de extrema relevância no plano de 
Doutoramento em Psicologia Clínica uma vez que consiste num modelo terapêutico empiricamente validado para a 
depressão que é negligenciado nos ciclos prévios de estudo da formação em psicologia. Representando esta 
unidade curricular um nível de iniciação nesta modalidade terapêutica torna-se imperativo a apresentação dos 
pressupostos teóricos de base referencial (ponto 1). Sendo as emoções o foco primordial desta terapia 
abordaremos a teoria das emoções de forma a compreender os fundamentos básicos e processos específicos que 
guiam o curso da formulação clínica e da intervenção terapêutica (ponto 2). Iniciação ao desenvolvimento da 
capacidade de uma conceptualização clínica em casos clínicos reais e concretos segundo esta modalidade 
terapêutica (ponto 3). Aprendizagem de processos do cliente e do terapeuta e ênfase na primazia da relação 
terapêutica nesta abordagem terapêutica (ponto 4), e desenvolvimento de competências de exploração empática 
uma vez que esta estratégia terapêutica se revela central ao longo de todo o processo terapêutico. 
Aquisição de conhecimentos teóricos e iniciação no treino das tarefas experienciais (ponto 5) de forma a aprender 
como promover mudança em esquemas emocionais centrais. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

The curricular unit on Emotion-Focused Therapy I (EFT) consists of major importance in the doctoral plan in Clinical 
Psychology since it is an empirical-based therapy for depression that has been neglected in the previous cycles of 
studies in Psychology. This curricular unit represents a first level of training in EFT it is imperative to start providing 
the theoretical assumptions that ground this therapeutic modality (point 1). Being emotions the core of this therapy 
we will approach emotion theory in order to understand the principles and micro-processes of change that guide the 
treatment course (point 2). Initialization on developing the ability to provide a clinical formulation on real cases 
(point 3). Learning client and therapist processes and emphasis on the therapeutic relationship as a foundation in 
this therapeutic model (point 4), and development of empathic exploration skills since this intervention is central 
and persistent all along the therapeutic course/process. Acquiring theoretical knowledge and beginning of training 
in experiential tasks (point 5) in order to learn how to provide change in core emotional structures.  

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As metodologias de ensino incluem: exposição oral dos conteúdos teóricos; treino da formulação clínica aplicado a 
casos práticos; visualização de vídeos demonstrativos da aplicação de estratégias e técnicas terapêuticas; role play 
de estratégias e técnicas em sala de espelho unidireccional; observação de extractos de casos clínicos reais 
através de gravações de casos filmados na clínica do ISMAI, com autorização prévia dos clientes; e elaboração de 
planos de intervenção em casos práticos.  
A avaliação contempla a avaliação contínua: um mini-teste e um trabalho prático. O mini-teste aborda os 
pressupostos básicos da EFT e vale 25% da nota final. O trabalho prático inclui a formulação clínica e elaboração de 
um plano de intervenção a partir da observação real ou em vídeo de uma avaliação inicial de um caso clínico 
acompanhado na clínica do ISMAI, e vale 75% da nota final. A avaliação final inclui um exame sobre os conteúdos 
teóricos e práticos da unidade curricular. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching methodologies include: lectures of the theoretical contents; training skills in clinical case formulation 
applied to practical cases; videos demonstration and live modeling of therapeutic interventions and experiential 
tasks; role play of experiential tasks in a unidirectional mirror room; visualization of videotaped vignettes from real 
clinical cases attended at the ISMAI’s clinical, authorized by the clients; and elaboration of intervention plans.  
Continuous evaluation:  
The mini-test concerns the basic assumptions underlying EFT and accounts for 25% of the final grade. The practical 
assignment includes the clinical case formulation and elaboration of an intervention plan from direct observation or 
videotaped of the preliminary assessment of a clinical case from ISMAI’s clinical services and it accounts for 75% of 
the final grade.  
Final evaluation: 
A test concerning the theoretical and the practical contents of the curricular unit, 100% of the final grade. 

 
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

Em coerência com os objectivos da unidade curricular, estão delineados um conjunto de conteúdos programáticos 
que se espera serem adquiridos pelos alunos, na sua vertente teórica e prática. Para tal, as metodologias de ensino 
assumem um papel fundamental na medida em que servem de fonte e de veículo de acesso a estes conteúdos. 
Deste modo, visando a aquisição e a consolidação de competências de elaboração teórica e de aplicação à prática 
clínica do modelo TFE, as metodologias de ensino indicadas têm que assegurar: um acesso facilitador e 
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esclarecedor aos conteúdos teóricos e práticos; a iniciação ao exercício prático de competências de formulação 
clínica e de aplicação terapêutica de estratégias e técnicas de intervenção em TFE; bem como a aplicação destas 
competências a casos clínicos reais. A proposta de uma metodologia que integra a exposição e o esclarecimento 
oral dos conteúdos; a modelagem de estratégias e tarefas experienciais através da visualização em vídeo de 
sessões terapêuticas; o role play em sala de espelho unidireccional; a observação de excertos de sessões clínicas 
de casos reais; bem como a aplicação prática a casos clínicos reais de competência de planeamento e de 
intervenção clínica, vai de encontro aos objectivos a que unidade curricular se propõe.  
A metodologia de avaliação está também delineada para servir de veículo de treino de competências teóricas e 
práticas, permitindo complementar as metodologias de ensino e servir de factor motivacional para a assiduidade, a 
participação e o desenvolvimento das competências inerentes aos objectivos da unidade curricular. Na avaliação 
contínua, por um lado, o mini-teste, procura promover a revisão e a consolidação dos pressupostos teóricos da 
TFE. O trabalho prático, por outro lado, através da formulação clínica e da elaboração de um plano de intervenção 
em TFE de um caso prático real, promove o exercício teórico e a aplicação prática das estratégias e tarefas 
experienciais em TFE, contribuindo também para a eficácia das metodologias de ensino e o alcance dos objectivos 
da unidade curricular. Por último, a avaliação final tem a função de promover a revisão, o esclarecimento de dúvidas 
e a consolidação de conhecimentos teóricos e práticos para os doutorandos que não conseguiram atingir estes 
objectivos através da avaliação contínua.  
É a complementaridade entre as metodologias de ensino e de avaliação e os conteúdos programáticos que 
assegura a coerência entre as primeiras e os objectivos da unidade curricular. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

Coherently with the objectives of the curricular unit, several theoretical and practical contents are delineated and 
expected to be appropriated by the doctoral students. For this to be accomplished, the teaching methodologies have 
a crucial role in the way that they serve as a resource and a vehicle to reach these contents. Therefore, with the aim 
of acquiring and consolidating theoretical elaboration and clinical practice skills on the EFT model, the teaching 
methodologies must guarantee: a facilitator and elucidating approach to the theoretical and practical contents of the 
curricular unit; the training skills in clinical case formulation and in the application of therapeutic interventions and 
experiential tasks in EFT; as well as the application of these skills to real clinical cases. As a result, a proposal of 
teaching methodologies that include lecturing and contents’ explanation; live modeling of therapeutic interventions 
and experiential tasks; supervised role- playing practice of these interventions and experiential tasks in a 
unidirectional mirror room; the visualization of therapeutic sessions through video; the observation of videotaped 
vignettes of real clinical attended in ISMAI’s clinical services; as well the practical application of interventions plans 
to real clinical cases, is coherent with the objectives proposed for this curricular unit. 
The evaluative methodologies are also delineated to be a vehicle of theoretical and practical skills training, allowing 
to complement the teaching methodologies and to serve as a motivational factor for assiduity and class 
participation, and for the development of skills underlying the objectives of the curricular unit. Considering 
continuous evaluation, in one hand, the mini-test aims to promote the review and consolidation of the basic 
assumptions of EFT. The practical assignment, on the other hand, including the clinical case formulation and the 
conceptualization of an intervention plan in EFT with a real case, contributes to the efficacy of the teaching 
methodologies and the achievement of the objectives of the curricular unit. The final evaluation also functions as a 
promoter of the review, clarification of doubts, and consolidation of the theoretical and practical knowledge 
approached for those students who weren’t able to achieve these goals through the continuous evaluation.  
In conclusion, it is the complementarities between the teaching and evaluative methodologies, and the theoretical 
and practical contents that guarantee the coherence between the first ones and the objectives of the curricular unit. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

Angus, L. E., & Greenberg, L. S. (2011). Working with Narrative in Emotion-Focused Therapy. Washington, DC: APA. 
Elliott, R., Watson, J. C., Goldman, R., & Greenberg, L. S. (2004). Learning emotion-focused therapy. Washington, 
DC: APA. 
Goldman, R., Greenberg, L. S., Angus, L. (2006). The effects of adding emotion-focused interventions to the client-
centered relationship conditions in the treatment of depression. Psychotherapy Research, 16, 537-549. 
Greenberg, L. S. (2010). Emotion Focused Therapy. Washington, DC: APA. 
Greenberg, L. S., Rice, L. N., & Elliott, R. (1993). Facilitating Emotional Change: The Moment-by-Moment Process. 
New York: The Guilford Press. 
Greenberg, L. S., & Watson, J. (1998). Experiential therapy of depression: Differential effects of client–centered 
relationship conditions and process interventions. Psychotherapy Research, 8, 210–224. 
Greenberg, L. S., & Watson, J. C. (2006). Emotion-Focused Therapy for Depression. Washington: American 
Psychological Association. 

 

Mapa IV - Abordagens Narrativas e Dialógicas Aplicadas à Psicologia Clínica I 

3.3.1. Unidade curricular: 
Abordagens Narrativas e Dialógicas Aplicadas à Psicologia Clínica I 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

João Manuel de Castro Faria Salgado (30 horas) 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

<sem resposta> 
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3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes): 

Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes): 
O objectivo geral desta unidade curricular é o de promover competências ao nível da intervenção clínica em 
terapias pós-modernas, baseadas nas premissas do construcionismo social e da abordagem narrativa, tendo em 
conta a abordagem dialógica relativa à compreensão da forma como se constroem os significados.  
Os alunos serão introduzidos às terapias narrativas e dialógicas, nomeadamente a terapia narrativa de reautoria, 
terapia colaborativa e terapia focada nas soluções. O objectivo principal é que os alunos sejam capazes de 
reconhecer os princípios destas intervenções, as estratégias de intervenção específicas e a noção de mudança 
terapêutica envolvida em cada terapia. Os alunos deverão ser capazes de aplicar estas terapias a casos clínicos 
reais. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by the 
students): 

This curricular unit is aimed to promote clinical intervention skills on Postmodern therapies, based on social 
construction and narrative premises, also accounting for a dialogical perspective on understanding human 
meaning-making.  
Students are introduced to narrative and dialogical therapies, namely narrative re-authoring therapy, collaborative 
therapy and solution-focused therapy. The main goal is to be able to recognize the premises of these approaches, 
the specific intervention strategies, the therapist role, and the notion of therapeutic change involved in each therapy. 
Students will be able to apply these therapies to real clinical cases. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Pós-modernismo na psicologia clínica  
1.1. A metáfora narrativa  
1.2. A natureza discursiva da experiência humana, do conhecimento e da construção de significados  
1.3. Dialogismo e identidade  
1.4. A terapia como um contexto relacional e dialógico  
1.5. A natureza colaborativa da relação terapêutica  
2. A terapia narrativa de re-autoria  
2.1. A desconstrução pela linguagem externalizadora  
2.2. Identificação de resultados únicos e o desenvolvimento de histórias de vida preferenciais  
2.3. A validação, a consolidação e a documentação das novas histórias  
3. A terapia colaborativa 
3.1. Relações colaborativas e conversações dialógicas  
3.2. Companheiros conversacionais  
3.3. O cliente como perito  
3.4. Postura de não-saber  
4. Terapia focada nas soluções  
4.1. Questões de excepções 
4.2. Pergunta milagre 
4.3. Questões de escalonamento 
4.4. Questões de coping 
4.5. Desentendimento criativo  

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Post-modernism in clinical psychology  
1.1. The narrative metaphor  
1.2. The discursive nature of human experience, knowledge and meaning making construction 
1.3. Dialogism and self-identity  
1.4. Therapy as a relational and dialogical context  
1.5. Collaborative nature of therapeutic relation  
2. Narrative re-authoring therapy  
2.1. Deconstructing through externalization  
2.2. Identification of unique outcomes and development of preferred self stories  
2.3. Validation, consolidation and documentation of new stories  
3. The Collaborative Therapy 
3.1. Collaborative Relationships and Dialogical Conversations  
3.2. Conversational Partners 
3.3. Client as Expert 
3.4. Not-Knowing 
4. Solution-focused therapy 
4.1. Exception questions 
4.2. Miracle questions 
4.3. Scaling questions 
4.4. Coping questions  
4.5. Creative misunderstanding  

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

Esta unidade curricular tem como objectivo promover as competências de intervenção em terapias pós-modernas, 
baseadas nas premissas do construcionismo social e da abordagem narrativa, tendo em consideração a 
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perspectiva dialógica acerca a construção do conhecimento. Esta é uma tendência actual em psicoterapia, tendo 
sido alvo de inúmeros estudos em curso acerca da sua eficácia em várias amostras clínicas. Os alunos são 
convidados a compreender o background teórico destas terapias, uma vez que têm aspectos distintivos quanto às 
abordagens tradicionais. Especificamente, os alunos terão de compreender a natureza relativa do conhecimento, 
que é visto de forma idiográfica e co-contruído pela linguagem. A linguagem e a narrativa formam os significados 
dos clientes, sendo através da conversação que estes serão modificados no encontro terapêutico. A mudança 
emerge da relação entre o terapeuta e o cliente. A partir de um ponto de vista dialógico, a mudança ocorre pela 
reorganização das posições e identidade. A terapia narrativa de re-autoria é uma abordagem importante dentro do 
construcionismo social e tem sido alvo de estudos de resultados e de processo terapêutico. Os alunos terão a 
oportunidade de conhecer os princípios específicos da terapia e as técnicas envolvidas. Inicialmente será treinada a 
linguagem externalizadora para permitir o processo de desconstrução. Os alunos deverão ser capazes de realizar o 
questionamento em torno dos resultados únicos de forma a identificá-lo e a desenvolver uma narrativa de vida 
preferencial. Então, será abordada a importância da validação, consolidação e documentação das novas histórias 
bem como as suas estratégias específicas. No que diz respeito à terapia colaborativa os alunos deverão ter a 
capacidade de se colocar numa postura relacional com os clientes, isto é, numa relação colaborativa. Esta permitirá 
que a conversação dialógica conduza o cliente à mudança. O terapeuta e o cliente são considerados companheiros 
conversacionais, de onde o cliente é o perito e o terapeuta adopta uma posição de não-saber. O terapeuta deve 
tornar públicos os seus pensamentos, de forma a que a transformação mútua ocorra. Assim, a incerteza fará parte 
do processo terapêutico, sendo que este se assemelhará à vida quotidiana. A terapia focada nas soluções é 
orientada para a procura de soluções. Questões de excepção, pergunta-milagre e escalonamento são as estratégias 
mais importantes nesta terapia. Os alunos serão convidados a apreender e praticar as questões de coping e aplicar 
o desentendimento criativo.  

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

This curricular united is aimed at promoting clinical intervention skills in postmodern therapies, based on social 
construction and narrative premises, also accounting for a dialogical perspective on understanding human 
meaning-making. This is a clear trend in psychotherapy, being a target of on progress effectiveness studies in 
several treatment samples. Students are invited to understand the theoretical background of these therapies, since 
it is rather different from traditional therapies. Specifically, students need to understand the relative nature of 
knowledge, which is idiographic and also viewed as co-constructed by language. Language and narrative shape 
clients’ meanings, so, it is through conversation that they will be changed in the therapeutic encounter. Change 
emerges from the relational stance between client and therapist through dialogue. From the dialogism point of view, 
change happens through a reorganization of self identity positions. 
The narrative re-authoring therapy is an important approach grounded on post-modernism that has been deeply 
studied in terms of process results and outcome. Students will be able to know the specific features of the therapy 
and also particular techniques involved. Firstly the externalization language will be trained in order to conduct 
deconstruction. Then students will be capable of questioning around unique outcomes in order to identify them and 
develop preferred self stories. Then, the importance of validation, consolidation and documentation of new stories 
will be approached and specific strategies considered.  
In what regards Collaborative Therapy students will be able to perform a new relational stance with clients, which is 
the collaborative relation. This relation will allow dialogical conversations leading clients to change. Therapist and 
client are considered conversational partners, where the client is the expert, and the therapist adopts a not-knowing 
position. The therapist is supposed to disclose his or her inner thoughts, in a way that mutual transformation is 
possible. So, uncertainty becomes part of the therapeutic process, which will resemble everyday ordinary life. 
Solution-focused therapy is oriented towards solution search. Students will acquire specific intervention techniques 
allowing them to do so. Exception, miracle and scaling questions are the most important tools in this therapy. 
Students are also invited to learn and practice coping questions and to apply the creative misunderstanding. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

É esperado que os alunos se envolvam em leituras e em trabalhos de casa fora das aulas de forma a uma mais 
vasta compreensão dos conteúdos propostos. As aulas serão realizadas por uma contextualização guiada e 
problematização dos materiais preparados pelos alunos (ponto 1 dos conteúdos programáticos). No que diz 
respeito às abordagens terapêuticas, estas serão expostas aos alunos, e posteriormente utilizados métodos 
activos. Será utilizador o role-play para treino de estratégias, análise de casos clínicos individualmente e em 
pequeno grupo, e debate acerca de propostas de intervenção. Os alunos poderão expor os seus casos de modo a 
serem alvo de supervisão. A avaliação será através da entrega de 2 planeamentos de intervenção valendo cada um 
50% da classificação final. É esperado que o trabalho inclua a identificação do cliente, resultados da avaliação 
clínica, plano de intervenção de acordo com as terapias narrativas e dialógicas, resultados esperados e avaliação 
crítica. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Students are expected to engage in readings and homework assignments outside classes in order to promote a full 
understanding of the syllabus proposed, namely in what regards the theoretical background. Classes will rely on 
guided contextualization and problematization (topic 1). In what regards the therapeutic approaches, materials will 
be presented, and then methods will be mostly active ones. The role-play will be used for training intervention 
strategies, clinical case analysis individually and in small groups, and class discussions over intervention planning 
proposals. Students will be able to present their own clinical cases in classes that will be focus of supervision on 
dialogical and narrative therapies. Assessment will be carried out through 2 clinical cases intervention plans, each 
weighing 50% of the total score, including assessment and treatment plan according to dialogical and narrative 
therapies, expected results, and critical assessment.  

 
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 
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A metodologia de ensino é orientada para o aluno, com o objectivo de promover competências clínicas ao nível da 
intervenção. O método de leitura e trabalho de casa fora das aulas tem como objectivo promover uma compreensão 
ampla dos conteúdos programáticos propostos, nomeadamente no que se refere ao background teórico. À medida 
que os alunos preparam o material das aulas têm a oportunidade de desenvolver um sentido crítico sobre o mesmo 
e especificar as suas necessidades de formação a esse nível. Assim, as aulas irão basear-se nestes materiais 
previamente preparados pelos alunos. Esta estratégia também permitirá que se tornem responsáveis pela qualidade 
dos conteúdos propostos e pela identificação das matérias mais importantes a abordar. Especificamente, no que diz 
respeito às diferentes abordagens terapêuticas, estas serão expostas aos alunos, no sentido de eles 
compreenderem os seus princípios básicos baseados no pós-modernismo. Posteriormente, as aulas serão 
realizadas com recurso a métodos activos de ensino com o objectivo de promover competências de intervenção. 
Cada técnica de intervenção de cada abordagem terapêutica será treinada em role-play, seguida de discussão pelo 
grupo. Para cada abordagem serão dados casos clínicos para análise individual e em grupo. Depois, após uma 
breve apresentação, a intervenção será alvo de discussão. Haverá tempo de aula dedicado para análises de caso e 
de planos de intervenção, que serão debatidos. A avaliação proposta permitirá promover as competências de 
análise de caso e planeamento de intervenção, bem como avaliar os resultados esperados e efectuar uma reflexão 
crítica sobre a abordagem terapêutica proposta.  

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

The teaching methodology is student-oriented with the aim to promote clinical skills at the intervention level. The 
method of readings and homework assignments outside classes is intended to promote a full understanding of the 
syllabus proposed, namely in what regards the theoretical background. While students prepare classes they have an 
opportunity to develop a critical sense over the material and to identify their specific educational needs. Classes 
will, therefore, rely on these materials previously prepared by students. This strategy will also allow them to be 
responsible for the quality of the contents proposed and for the depiction of the important material to bring to the 
discussion.  
Specifically, as regards the different therapeutic approaches, there is a need for a full presentation of materials to 
students, because we expect them to understand the premises of these therapies based on post-modernism. Then, 
classes will rely mainly on active methods with the aim to promote clinical intervention skills in students. 
Every specific technique of the different therapeutic approaches is to be trained by role-play, followed by group 
discussion. For every approach clinical cases studies will be given for individual and small group analysis. Then, 
after a brief presentation, the intervention will be discussed. In classes there will be time for case analysis and 
intervention plan proposals. These plans will be discussed.  
The assessment proposed is expected to promote student’s skills of case analysis and treatment planning, as well 
as to assess the expected results and a critical assessment of the intervention proposed.  

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

Anderson, H. (2003). Postmodern social construction therapies. In T. L. Sexton, G. R. Weeks, & M. S. Robbins. 
Handbook of Family Therapy. New York: Brunner-Routledge. 
de Shazer, S. (1991) Putting Differences to Work. New York: Norton. 
de Shazer, S. (1993) Creating Misunderstanding. In S. Gilligan & R. Price (Eds.). Therapeutic Conversations. New 
York: Norton. 
Duvall, J, & Béres, L (2011). Innovations in Narrative Therapy: Connecting Practice, Training, and Research. N. Y.: 
Norton 
Gonçalves, M. M. (2008). Terapia Centrada nas Soluções. Braga: Psiquilíbrios. 
Gonçalves, M. M. (2008). Terapia Narrativa de Re-autoria. Braga: Psiquilíbrios. 
  Lock,  A., & Strong, T. (2012) (Eds.). Discursive Perspectives in Therapeutic Practice. New York: Oxford University 
Press.     
Madigan. S. (2010). Narrative Therapy. Washington: APA. 
White, M. (2007). Maps of narrative practice. N.Y: Norton. 
White, M. & Epston, E. (1990) Narrative Means to Therapeutic Ends. New York: Norton. 

 

Mapa IV - Laboratórios de Investigação em Psicologia Clínica I/Research Labs in Clinical Psychology I 

3.3.1. Unidade curricular: 
Laboratórios de Investigação em Psicologia Clínica I/Research Labs in Clinical Psychology I 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

João Manuel de Castro Faria Salgado (10 horas) 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Maria Anita Carvalho dos Santos (10 horas) 
Eva Inês Costa Martins (10 horas) 
Marisalva Fernandes Fávero (10 horas) 
Carla Alexandra Castro Cunha (10 horas) 
Inês Ramos Sá Mendes (10 horas) 
Ana Sofia Antunes Neves (10 horas) 
José Paulo Almeida (4 horas) 
Célia Maria Dias Sales (4 horas) 
Pentti Mikael Leiman (4 horas) 
William B. Stiles (4 horas) 
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Sergio Salvatore (4 horas) 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes): 

A. Dar a oportunidade ao aluno de contactar com diferentes projectos de investigação de modo a definir a sua 
preferência em relação ao seu tema de investigação 
B. Desenvolver as competências dos alunos de planeamento e de implementação de um plano de investigação 
C. Disponibilizar oportunidades de investigação que permitam ao aluno familiarizar-se com diferentes planos e 
técnicas de recolha de dados 
D. Disponibilizar oportunidades ao aluno de utilização de diferentes ferramentas de análise de dados (como o 
Statistical Package for Social Sciences) com dados reais de modo a desenvolver competências metodológicas 
(estatísticas e outras) 
E. Desenvolver a capacidade dos alunos de escrita científica (artigos ou o equivalente) 
F. Facilitar a escolha de um domínio específico de investigação a ser mais desenvolvido 
 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by the 
students): 

A. Allow the student to contact with different research projects in order to define his/her preference regarding 
his/her research theme 
B. Develop students’ skills regarding planning and implementation of a research plan 
C. Provide research opportunities that will allow students to get acquainted with different data collection designs 
and techniques 
D. Provide opportunities for the student to use different tools of data analysis (such as the Statistical Package for 
the Social Sciences) with real data in order to develop methodological (statistical and others) skills 
E. Develop student’s ability to scientific writing (articles or equivalents) 
F. Facilitate the choice of a specific domain of research in order to develop further 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

Os alunos vão ter participação activa em dois projectos de investigação em curso, sob a responsabilidade dos 
membros da equipa docente. Existem os seguintes tipos de projectos: (1) estudos de process-resultado em 
psicoterapia, podendo estes dividir-se em (1.1) ensaios clínicos de avaliação da eficácia da psicoterapia ou outras 
formas de intervenção clínica e (1.2) estudos sobre o processo de mudança em psicoterapia; (2) estudos sobre 
psicopatologia ou intervenção clínica em populações e perturbações específicas: 
1. Introdução geral ao projecto 
2. Estudo do plano de investigação 
3. Utilização eficaz de bases de dados 
4. Métodos e procedimentos de recolha de dados 
5. Domínio das normas de escrita da APA 
6. Escrita científica de relatórios e artigos 

 
3.3.5. Syllabus: 

The students will have active participation in two ongoing research projects, headed by members of the academic 
staff. There are the following types of projects: (1) process-outcome studies on psychotherapy, including (1.1) 
randomized clinical trials of therapy or other kinds of clinical intervention, and (1.2) psychotherapy change process 
studies; (2) studies on psychopathology or clinical intervention with specific disorders and populations. In each 
team, the students will follow these steps: 
1. General introduction to the project 
2. Studying the research design 
3. Using journal databases more efficiently (e.g., EBSCO, OvidSP, Google Scholarb) 
4. Methods and procedures of collecting data 
5. Methods and procedures of data analysis involved in the project 
6. Getting proficient with the American Psychological Association writing style (6th edition)  
7. Scientific writing of reports and articles 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

Os alunos têm que escolher dois projectos de investigação em curso nos quais estarão diariamente envolvidos. 
Deste modo, todos os objectivos serão alcançados num contexto real de produção científica. Estes projectos de 
investigação vão ser seleccionados a partir dos projectos que estão actualmente em curso no ISMAI, abrangendo as 
seguintes áreas: (1) estudos de process-resultado, podendo estes dividir-se em (1.1) ensaios clínicos de avaliação 
da eficácia da psicoterapia ou outras formas de intervenção clínica e (1.2) estudos sobre o processo de mudança 
em psicoterapia (que inclui estudos sobre a mudança identitária numa perspectiva dialógica; estudos dos 
processos narrativos de inovação; estudos dos processos de assimilação; estudos sobre os processos 
emocionais); (2) estudos sobre psicopatologia ou intervenção clínica em populações e perturbações específicas 
(inclui problemas de saúde; estudos desenvolvimentais; grupos estigmatizados). 
Cada projecto ocupará metade do semestre (aproximadamente, 2 meses). Isto deverá facilitar as decisões dos 
alunos sobre a sua principal área e tema de estudo da dissertação de doutoramento (Objectivo A). Todos os 
elementos do programa contribuem para este objectivo.  
Ao permitir que os estudantes estudem planos de investigação e participem no respectivo desenvolvimento (tópico 
2), bem como promovendo as suas competências de utilização de bases de dados (e.g., EBSCO, OvidSP, Google 
Scholar, b- tópico 3), o objectivo B (desenvolver as competências dos estudantes de planeamento e de 
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implementação de um plano de investigação) será alcançado. 
O tópico 4, relacionado com a recolha de dados, promove necessariamente competências envolvidas nesta fase de 
um projecto (objectivo C – competências de recolha de dados) e o tópico 5 (análise de dados), desenvolvido 
recorrendo a dados reais, preenche o objectivo D (desenvolvimento de competências metodológicas de análise de 
dados). O último objectivo – desenvolvimento de competências de escrita científica é alcançado através do estudo 
dos manuais da Associação Americana de Psicologia e pela escrita concreta de pequenos relatórios e de uma 
revisão da literatura (tópicos 6 e 7). Isto vai permitir que o estudante aprenda as regras precisas aceites pela maioria 
das revistas científicas no campo da psicologia clínica. 
Todos estes tópicos contribuem para o objectivo final deste primeiro semestre: comparar e facilitar um tema de 
investigação ao qual o candidato irá dedicar a sua futura dissertação. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

The students will have to choose two research ongoing projects in which they will be involved on a daily basis. 
Thus, all the objectives will be met in a real context of scientific production. These research projects will be selected 
out of those that are currently under development at ISMAI, covering mainly the following areas: (1) process-
outcome studies, which can be divided in (1.1) outcome studies: randomized clinical trials of therapy or other kinds 
of clinical intervention; (1.2) psychotherapy change process studies (including studies about the change of the 
dialogical self; studies on narrative innovation; studies on assimilation; studies about emotional processes); (2) 
studies on psychopathology or clinical intervention with specific disorders and populations (including health 
issues; developmental issues; stigmatized groups). Each will occupy half of the semester (more or less, two 
months). This will facilitate students’ decisions about their main area and subject of study in their doctoral 
dissertation (objective A). All the elements of the syllabus contribute to this goal. 
By allowing the students to study research designs and to participate in its development (topic 2), as well as 
promoting their proficiency in using databases (e.g., EBSCO, Ovied, Google Scholarb - topic 3), the objective B 
(Develop students’ skills regarding planning and implementation of a research plan) will be met.  
Topic 4, related with data collection, promote the necessary skills involved to this phase of a project (objective C – 
skills of data collection) and the topic 5 (data analysis), developed with real data, fulfills the objective D 
(development of methodological skills of data analysis). The last objective – development of scientific writing skills 
is met by the study of the APA manuals and by the actual writing of small reports and a literature review (topics 6 
and 7). This will allow the student to learn the precise rules that have to be followed in order to write papers that 
comply with the standards accepted by most research journals in the clinical psychology field. 
All these topics contribute to the final end of this first semester: to compare and facilitate of a research theme to 
which the candidate will devote his/her future dissertation. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Metodologias de ensino: 
i) Seminários semanais com aulas e apresentações de grupo sobre tópicos diferentes do projecto. Existindo duas 
áreas de investigação na psicologia, cada grupo irá fazer semanalmente as suas reuniões separadamente.  
ii) Role-taking: Participação activa como um assistente de investigação em formação, participando em diferentes 
tarefas do projecto de investigação 
iii) Exercícios de leitura de artigos centrais sobre os tópicos apresentados, seguidos de discussão nos seminários 
Avaliação: 
Cada aluno tem que elaborar dois artigos teóricos sobre o tema do projecto de investigação (um por tema de 
investigação seleccionado) de fazer uma apresentação na aula sobre o tema do seu artigo (60%). Os restantes 40% 
serão avaliados com base na participação do aluno nas tarefas diárias das equipas de investigação, incluindo, 
recolha e análise de dados ou escrita de relatórios. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Teaching methodologies:  
i) Weekly seminars with lectures and group presentations on the different topics of the project. Each research group 
will have separate weekly seminars with their students.  
ii) Role-taking: Active participation as a training research assistant, participating in different tasks of the research 
project 
iii) Reading assignments of critical papers on the topics lectured, followed by discussion during seminars 
Assessment:  
Each student must draft 2 theoretical papers on the research project’s topic (one for each topic chosen) and give a 
class presentation on the topic of his/her paper (60%). The remaining 40% will be evaluated on the basis of the 
student’s participation on the daily routines of the research team, including data collection, analysis, or writing of 
reports. 

 
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

A primeira metodologia – Seminários semanais com aulas e apresentações de grupo sobre os diferentes tópicos do 
projecto, vai ser o ponto de partida para a discussão de todos os conteúdos e competências a adquirir nesta 
unidade curricular. Está relacionada com todos os objectivos. O grupo dos docentes da investigação de processo-
resultado em psicoterapia é composto por João Salgado, Carla Cunha, Anita Santos, Inês Mendes, Célia Sales, 
Mikael Leiman, Sergio Salvatore e William S. Stiles; o grupo de investigação em populações e problemas 
específicos será composto por Eva Costa Martins, Marisalva Fávero, Ana Sofia Neves e José Paulo Almeida.  
 
A segunda metodologia – ii) Inclusão do aluno como assistente de investigação em formação, participando em 
diferentes tarefas do projecto de investigação – dará conta do primeiro objectivo: A. Permitir que o aluno contacte 
com projectos de investigação diferentes de modo a definir a sua preferência por tema de investigação. Pondo em 
prática diferentes tarefas dos procedimentos de investigação o aluno terá melhores oportunidades de tomar uma 
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decisão informada em relação ao tema da sua dissertação pessoal. Esta metodologia também vai permitir ao aluno 
que aprenda procedimentos distintos (desde recolha de dados, codificação, validade, entre outros) alcançando o 
terceiro e o quarto objectivo (C. Disponibilizar oportunidades de investigação que vão permitir aos alunos 
familiarizarem-se com diferentes planos e técnicas de recolha de dados; disponibilizar oportunidades ao aluno de 
usar deferentes ferramentas de análise de dados, como as do Statistical Package for Social Sciences, com dados 
reais de modo a desenvolver competências metodológicas, estatísticas e outras). 
A terceira metodologia, iii) Exercícios de leitura de artigos centrais sobre os tópicos abordados, seguidos da 
discussão nos seminários, vão potenciar a necessidade do aluno de utilizar bases de dados (uma vez que tem que 
pesquisar o artigo para o ler), dando conta do segundo objectivo: B. Desenvolver as competências dos alunos de 
planeamento e de implementação de um plano de investigação. Esta metodologia também vai facilitar o quinto 
objectivo (E. Desenvolver a capacidade de escrita científica dos alunos – artigos ou o equivalente), na medida em 
que a discussão com os pares e com o professor fortalecerá as competências relacionadas com a leitura e a escrita 
científica. 
Avaliação: A metodologia escolhida para a avaliação dá ao aluno a oportunidade de desenvolver ainda mais o novo 
conhecimento sobre o tema do laboratório de investigação eleito, aplicar as novas competências relacionadas com 
a revisão da literatura (pesquisa nas bases de dados) e como ler e escrever um artigo. Ao mesmo tempo, permite 
uma evolução contínua da integração nas tarefas diárias de um projecto. Neste sentido, cobre todos os objectivos. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

The first methodology - Weekly seminars with lectures and group presentations on the different topics of the project 
- will be the starting point for the discussion of all contents and skills to be acquired in this course. It is related with 
all objectives. The staff involved in the process-outcome research is the following: João Salgado, Carla Cunha, Anita 
Santos, Inês Mendes, Célia Sales, Mikael Leiman, Sergio Salvatore e William S. Stiles; the group devoted to clinical 
research with specific problems and populations is: Eva Costa Martins, Marisalva Fávero, Ana Sofia Neves e José 
Paulo Almeida. 
 
The second methodology - ii) Including the student as a training research assistant, participating on different tasks 
of the research project – will cover the first objective: A. Allow the student to contact with different research projects 
in order to define its preference regarding his/her research theme. By having hands-on experiences with diverse 
tasks of the research procedures the student may have better opportunities to make an informed decision regarding 
the topic of his/ her personal dissertation. This methodology, will also allow the student to learn different 
procedures (from data collection, scoring, reliability and so forthb) accomplishing the third and the fourth 
objectives (C. Provide research opportunities that will allow students to get acquainted with different data collection 
designs and techniques; D. Provide opportunities for the student to use different tools of data analysis, such as the 
Statistical Package for the Social Sciences, with real data in order to develop methodological, statistical and others, 
skills). 
The third methodology, iii) Reading assignments of critical papers on the topics lectured, followed by discussion 
during seminars, will potentiate the need for the student to use databases (because he/ she has to search for the 
paper to be read), covering the second objective: B. Develop students’ skills regarding planning and implementation 
of a research plan. This methodology will also facilitate the fifth (E. Develop student’s capacity to scientific writing - 
articles or equivalents) objective, since the discussion with peers and the professor will strengthen skills related 
with scientific reading and writing. 
Evaluation: The methodology chosen for evaluation gives the student an opportunity to further develop new 
knowledge on the topic of the research lab chosen, to apply the new skills related with literature review (database 
search) and how to read and write a paper. At the same time, it enables a continuing evaluation of the integration in 
the daily routines of a project. Therefore, it covers all objectives. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th 
ed.). Washington, DC: Author. 
Bell, S. S. (2009). Librarian's guide to online searching (2.º ed.). Englewood: Libraries Unlimited. 
Creswell, J. W. (2008). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3th ed.). 
Thousand Oaks: Sage Publication. 
Specific references of the research project. 

 

Mapa IV - Investigação em Psicologia Clínica: Estado da Arte e Métodos Avançados II 

3.3.1. Unidade curricular: 
Investigação em Psicologia Clínica: Estado da Arte e Métodos Avançados II 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Maria Anita Carvalho dos Santos (22 horas) 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Ana Sofia Antunes Neves (8 horas) 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes): 

A presente unidade curricular tem como objetivos a promoção da compreensão dos alunos acerca do estado da 
arte na investigação em psicologia clínica bem como promover competências no sentido da prossecução de uma 
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investigação autónoma e respetiva dissertação.  
Os alunos deverão ser capazes de reconhecer as linhas orientadoras utilizadas para demonstrar a eficácia e a 
eficiência da psicologia clínica, bem como as questões relativas às variáveis moderadoras e mediadoras em 
psicologia clínica.  
Os alunos deverão adquirir competências que permitam escolher os métodos qualitativos adequados face às 
questões de investigação e a sua aplicação, nomeadamente grounded analysis, análise discursiva e conversacional, 
modelo de assimilação, sistema de codificação dos momentos de inovação e task analysis. 
Visa-se também estimular o pensamento crítico e analítico dos alunos, de ligar este conhecimento com a prática 
clínica, e de o relacionar com outras unidades curriculares.  

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by the 
students): 

This course seeks to enhance students’ understanding about the actual state of the art in clinical psychology 
research and to promote competences in order to accomplish the doctoral thesis and to enhance future 
autonomous research work.  
Students should be able to recognize the main research lines oriented to demonstrate clinical psychology efficacy 
and effectiveness, and also issues concerning moderator and mediator variables in clinical psychology.  
Students should be able to acquire competences to choose appropriate qualitative methods according to research 
questions and to apply them, namely grounded analysis, discourse and conversational analysis, assimilation model, 
innovative moments coding system and task analysis. 
One transversal aim is to stimulate students’ analytical and critical abilities in order to enhance their understanding 
of research in clinical psychology, to link this knowledge with the practice, and to relate it with other curricular units. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Os estudos acerca do processo terapêutico 
2. Métodos avançados de análise qualitativa na investigação em psicologia clínica  
2.1. Questões metodológicas: validade e generalização; recolha e análise de dados 
2.2. Métodos  
2.2.1. Grounded analysis 
2.2.2. Análise de discurso e conversacional 
2.2.3. Modelo de assimilação 
2.2.4. Sistemas de codificação dos momentos de inovação 
2.2.5. Sistemas de codificação dos eventos significativos percebidos pelo cliente 
2.2.6. Task analysis 
3. Design hermenêutico da eficácia de estudos de casos  
4. Articulação dos métodos quantitativos e qualitativos 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Process research  
2. Advanced methods of qualitative analysis in clinical psychology research 
2.1. Methodological issues: validity and generalization, data collection and analysis 
2.2. Method 
2.2.1. Grounded analysis 
2.2.2. Discourse and conversational analysis 
2.2.3. Assimilation model 
2.2.4. Innovative moments coding system 
2.2.5. Coding system of client-perceived significant events 
2.2.5. Task analysis 
3. Hermeneutic single-case efficacy design 
4. Mixed methods 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

No âmbito da elaboração e implementação de um projeto de investigação doutoral, é importante que os alunos 
adquiram uma total compreensão do conhecimento mais recente e atualizado acerca da investigação em psicologia 
clínica. O primeiro objetivo é o de compreender as questões e especificidades relativas à investigação acerca do 
processo terapêutico. Esta é uma área de debate importante nomeadamente no que diz respeito ao seu papel no 
estudo da mudança. Os métodos e as investigações envolvidas nestes estudos devem ser conhecidos pelos 
alunos. Estes parecem ter um papel de vital importância não apenas para os investigadores, mas também para os 
que estão envolvidos na prática clínica, como é o caso dos alunos neste programa doutoral. Será dada uma ênfase 
contínua à necessidade da investigação informar a prática, e vice-versa. Após a familiarização com os tópicos 
anteriores os alunos serão convidados a adquirir competências acerca dos mais atuais métodos de investigação 
qualitativa na área. O trabalho tradicional da grounded analysis será revisitado com o foco nas análises de 
processo. As análises discursiva e conversacional são ferramentas de análises utilizadas frequentemente para 
compreender as interações e conversações nos estudos de caso. O modelo de assimilação tem vindo a ser utilizado 
com recurso a estudos de caso sistemáticos amplamente difundido focando-se na análise da mudança através de 
estádios de assimilação. O sistema de codificação dos momentos de inovação é uma ferramenta recente para 
compreender processos de mudança ao longo do tempo, como nos processos terapêuticos. Também serão 
abordados métodos de codificação dos eventos significativos percebidos pelo cliente. A task analysis permite aos 
investigadores criar modelos de mudança com base em análises qualitativas. Os estudos de caso serão alvo de 
análise, tendo uma longa tradição nos estudos acerca do processo terapêutico, sob uma perspetiva hermenêutica. 
Todos os métodos de investigação qualitativa propostos estão de acordo com as mais recentes publicações em 
revistas científicas revistas por pares. Todos os objetivos curriculares visam aumentar e promover competências 

Page 27 of 69NCE/12/00281 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

2012-10-15http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=f1313ccd-c608-b88e-e03...



nos alunos para que sejam capazes de elaborar o seu próprio projeto de investigação e de o implementar. É também 
um objetivo desenvolver as competências necessárias para que no futuro os alunos consigam conduzir 
investigações de forma autónoma. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

As students need to prepare a doctoral research Project, it is important for them to acquire a thorough 
understanding of the most recent and up-to-date knowledge on clinical psychology research. The first aim is to 
understanding the issues regarding therapeutic process research. This is an important area of discussion on what 
regards its role in therapeutic change. The main investigations and methods involved are to be known by all 
researchers in this area. They have a vital importance not only to researchers but also for those who will be involved 
in clinical practice, as it is the case of the doctoral students in this course. A continuous emphasis will be given on 
the need of research to inform practice, and vice-versa.  
After getting acquainted with the former issues on research in clinical psychology students are invited to acquire 
skills in the most up-to-date qualitative methods in this area. The traditional work on grounded analysis will be 
revisited with the focus on the process research. Discourse and conversational analysis are common tools to 
understand the interactions and conversations in clinical studies. The assimilation model is a research based on 
qualitative analysis of case studies with a wide research spread focusing on the analysis of change through 
assimilation stages. The innovative moments coding system is a recent tool to understand developmental 
processes, as therapeutic ones. Coding system of client-perceived significant events will be analyzed. Task analysis 
will provide researchers to create models of change. Case studies will also be a matter of discussion,namely from 
an hermeneutic perspective. All of the research methods proposed are attuned to the recent publications involving 
qualitative analysis in peer reviewed journals. 
All of the curricular goals are thought to increase and promote research skills so that students are able to design 
their research project and to implement it. It is also our goal to enhance students’ abilities to conduct research 
autonomously in the future. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

A metodologia de ensino é orientada para o aluno, procurando desenvolver as suas competências analíticas e 
críticas em psicologia clínica. As aulas assentarão na contextualização/problematização guiada pelo docente. Serão 
promovidos debates em torno dos conteúdos programáticos dos pontos 1. e 4. que dependerão da interação entre 
os alunos, da sua intervenção e da sua reflexão. 
Quanto ao conteúdo programático 2. e 3., decorrerá uma exposição inicial dos métodos e da sua aplicação. Para 
cada método será levada a cabo uma discussão, após um trabalho de leitura e revisão de artigos pelos alunos.  
Avaliação: os alunos terão que preparar e entregar 2 recensões críticas de 2 artigos de investigação científica 
relacionadas com os métodos avançados propostos. Cada recensão terá o peso de 25% da nota final. 
Adicionalmente, os alunos terão de desenvolver um relatório de investigação em que utilizam um dos métodos 
propostos a uma dada base de dados, com a ponderação de 50%. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching approach is student-oriented, seeking to develop analytical and critical competences in clinical 
Psychology research. Classes rely on guided contextualization and problematization. Discussions around the topics 
1.and 4. of syllabus will depend on the class interaction, intervention and reflection.  
Concerning the topics 2. and 3., an initial exposition of the methods will be provided and their application. For each 
method a discussion will be carried out.  
For evaluation purposes students will have to deliver 2 written recensions of 2 research articles in clinical 
psychology related to the four quantitative advanced methods. Their reviews will be presented and discussed in 
class. Each paper has a heighted value of 25%. Additionally, students have to develop a written research report of 
application of one of the advanced methods to a specific data set, with the value of 50% of the maximum score (20). 

 
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

A metodologia de ensino é essencialmente orientada para os alunos, permitindo-lhes uma total compreensão do 
estado da arte em psicologia clínica. O primeiro objetivo, familiarizar-se com o estado da arte, será concretizado por 
trabalho individual seguido de debate. Através da leitura e compreensão crítica os alunos são convidados a 
conhecer as maiores tendências na investigação em psicologia clínica bem como as metodologias mais relevantes 
envolvidas. É de particular importância a promoção de competências de análise e de reflexão através da preparação 
dos materiais para o debate em grupo. O debate irá proporcionar uma ampliação da sua visão acerca dos conteúdos 
e o seu sentido crítico. A interação entre os alunos é vital para atingir um modo reflexivo de pensar acerca dos 
métodos e da sua aplicação prática. A avaliação através da recensão crítica proporciona-se como uma forma de 
promover as competências de revisão crítica dos trabalhos de outros investigadores. Os alunos terão que analisar 
cada secção do artigo e avaliar a adequação dos métodos utilizados no sentido de responder às questões de 
investigação. Uma análise reflexiva é também uma competência requisitada aos alunos. A exposição dos métodos é 
uma metodologia necessária aos alunos para compreender os métodos propostos. A avaliação visa promover 
competências de investigação e a aplicação dos métodos específicos de forma adequada às questões de 
investigação. Os alunos terão a oportunidade de aplicar cada método e levar a cabo uma análise congruente. Esta 
configura-se como uma tarefa de avaliação importante, na qual as competências de investigação individuais serão 
avaliadas. No entanto, trata-se de uma tarefa na qual os alunos irão adquirir um conjunto de competências de 
investigação que serão úteis na prossecução do seu projeto doutoral e para o seu trabalho de investigação futuro 
de forma autónoma. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

Teaching methodologies are student-oriented, allowing students a thorough understanding of the state of the art. 
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The first objective, to get in touch with the state of the art, is to be accomplished by individual work followed by 
group discussion. By means of critical reading and understanding, students are invited to learn the major trends in 
clinical psychology research as well as the most relevant methodologies involved. It is important to promote 
students skills of analysis and reflection through the preparation of materials for group discussion. The in-class 
discussion will increase their views over the matters and their critical sense. Interaction between students is vital to 
achieve a reflective way of thinking about methods and their application in practice. The assessment through papers 
critical recension is a way to promote critical reviewing skills of the investigation of other authors. Students will 
have to analyze each section of the paper and the suitability of the methods used in order to answer the research 
questions. Overall reflexive analysis is also requested. 
The presentation of the methods is a necessary methodology for students to understand the methods. Assessment 
aims to promote research ability and to apply a specific method in order to answer to a particular research question. 
Students will have the opportunity to apply the method and carry out analysis along these lines. This involves an 
important assessment task, where their individual research skills will be assessed. This is a task where students 
may gather a particular set of research skills, useful to their doctoral project or to future autonomous research work. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

Gee, J P (2012). The Routledge Handbook of Discourse Analysis. N. Y.: Routledge. 
Lambert, M. J. (2004). Bergin and Garfield’s handbook of psychotherapy and behavior change. NY: Wiley. 
Pascual-Leone, A., Greenberg, L. S., & Pascual-Leone, J. (2009). Developments in task analysis: New methods to 
study change. Psychotherapy Research, 19, 4, 527 – 542 
Peräkylä, A., Antaki, C., & Vehviläinen, S. (2008). Conversation analysis and psychotherapy. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
Mcleod, J. (2011). Qualitative research in counseling and psychotherapy (2nd edition). London: Sage. 
McLeod, J. (2010) Case study research in counselling and psychotherapy. London: Sage. 
Stiles, W. B. (2009). Logical operations in theory-building case studies. Pragmatic Case Studies in Psychotherapy, 5, 
9-22. 
Wetherell, M., Taylor, S. & Yates, S. (eds) (2001). Discourse theory and practice: a reader. London: Sage. 
 

 

Mapa IV - Terapia Focada nas Emoções II / Emotion-Focused Therapy II  

3.3.1. Unidade curricular: 
Terapia Focada nas Emoções II / Emotion-Focused Therapy II  

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Carla Alexandra Castro Cunha (30 horas) 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

<sem resposta> 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes): 

A unidade curricular tem como objectivos:  
Aprofundar conhecimentos no âmbito da Terapia Focada nas Emoções (TFE) nomeadamente a capacidade de 
avaliação e identificação de marcadores de problemas emocionais; revisão e aprofundamento dos princípios 
subjacentes ao trabalho terapêutico com emoções e formulação clínica em TFE; desenvolvimento e 
aprofundamento de competências através do treino nas tarefas terapêuticas experienciais (focalização, descoberta 
evocativa sistemática; diálogo de cadeira vazia; diálogo de duas cadeiras; afirmação empática); introdução a TFE 
para casais. O objectivo global desta unidade curricular consiste no domínio teórico e prático na terapia focada nas 
emoções de forma a promover o desempenho autónomo dos alunos em contexto clínico.  

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by the 
students): 

This curricular unit presents the following objectives: overview 
Provide in depth knowledge in the domain of Emotion-Focused Therapy (EFT) namely on the ability to assess and 
identify markers of emotional problems; overview and in depth of the principals underlying the emotional 
therapeutic course and clinical formulation in EFT; knowledge and in depth training of experiential therapeutic tasks 
(focusing; systematic evocative unfolding; empty chair dialogue; two chairs dialogue; empathic affirmation); 
introduction to EFT for couples. The main goal of this curricular unit consists in the theoretical and practical 
knowledge in emotion-focused therapy in order to facilitate the students’ independent performance in clinical 
context.  

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Aprofundamentos teóricos na Terapia Focada nas Emoções (TFE): 
2. Formulação clínica de caso 
3. Treino em tarefas terapêuticas em TFE:  
a.Exercícios de Focalização:  
i.Criar um espaço para dificuldades em focalizar a atenção;  
ii.Focalização experiencial para um sentimento pouco claro; 
b.Descoberta evocativa sistemática para uma reacção problemática; 
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c.Tarefa de diálogo de cadeira vazia com um outro significativo; 
d.Tarefa de diálogo de duas cadeiras entre duas partes do self em conflito; 
e.Tarefa de diálogo de duas cadeiras para auto-interrupção emocional; 
f.Afirmação empática para vulnerabilidade do self.  
4. Introdução a TFE para casais: 
a.Racional teórico de focalização emocional em terapia de casais; 
b.Formação da aliança terapêutica e identificação de problemas centrais; 
c.Identificar ciclos maladaptativos e aceder a emoções; 
d.Reapropriação da experiência; 
e.Processo de avaliação e aceitação; 
f.Apaziguamento do self e do outro; 
g.Consolidação da mudança e prevenção de recaída 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. In depth theoretical knowledge in Emotion-Focused Therapy (EFT): 
c. Primary and secondary emotions. 
2. Clinical case formulation. 
3. In depth training on EFT tasks’:  
a. Focusing: 
i. Clearing a space for attentional focus difficulties; 
ii. Experiential focusing for an unclear felt sense; 
b. Systematic evocative unfolding for a problematic reaction; 
c. Empty chair dialogue for unfinished business; 
d. Two chair dialogue for self-evaluative conflict splits; 
e. Two chair dialogue for self-interruptive splits; 
f. Empathic affirmation for client vulnerability. 
4. Introduction to EFT for couples: 
a. Rational for focusing emotions in couples therapy; 
b. Formation of the alliance and identification core issues; 
c. Identification of maladaptive cycles and assess emotions; 
d. Re-owning disowned experience; 
e. Assessing and acceptance;  
f. Self and other soothing; 
g. Change consolidation and anticipating relapses. 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

A unidade curricular Terapia Focada nas Emoções II (TFE) evidencia-se de extrema relevância no plano de 
Doutoramento em Psicologia Clínica de forma a promover a autonomização dos doutorandos num contexto de 
prática clínica. Esta unidade curricular representa um nível de aprofundamento que requer, ainda assim, uma 
revisão conceptual dos pressupostos e processos relevantes neste modelo terapêutico (ponto 1). Neste 
seguimento, inserir maior detalhe e profundidade sobre o curso processual terapêutico com ênfase na relação 
terapêutica, intervenção clínica de base (exploração empática) e aprendizagem de marcadores discursivos que 
apontam que outras intervenções clínicas devem ser implementadas de forma também a promover o domínio da 
formulação clínica em TFE (ponto 2). Treino aprofundado de competências nas diversas tarefas terapêuticas 
(focalização; descoberta evocativa sistemática; diálogo de cadeira vazia; diálogo de duas cadeiras; afirmação 
empática) (ponto 3). A introdução à TFE em casais (ponto 4) centra-se nas especificidades da avaliação e 
intervenção exigidas numa população alvo distinta.  

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

The curricular unit on Emotion-Focused Therapy II (EFT) consists of major importance in the doctoral plan in 
Clinical Psychology to promote and assure the students’ autonomy in the context of clinical practice. This curricular 
unit represents a more in-depth skill training beyond the introductory first level of training in EFT. In this sense it is 
imperative to start providing a conceptual overview on the assumptions that ground this therapeutic modality (point 
1). Subsequently, imprint more detail and in depth knowledge over the course of the therapeutic process 
highlighting the therapeutic relationship, the basic clinical intervention (empathic exploration), the identification of 
the discursive makers required to assign the experiential tasks, and promoting advanced ability on clinical 
formulation in EFT (point 2). In depth training skills on different experiential tasks like focusing, systematic 
evocative unfolding, empty chair dialogue, two chairs dialogues and empathic affirmation (point 3). Introductory 
level of EFT for couples (point 4) giving emphasis on the assessment and intervention specificities required in a new 
and distinct clinical population.  

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As metodologias de ensino incluem: exposição oral dos conteúdos teóricos; treino da formulação clínica aplicado a 
casos práticos; visualização de vídeos demonstrativos da aplicação de estratégias terapêuticas; role play de 
estratégias em sala de espelho unidireccional; observação de extractos de casos clínicos reais através de 
gravações de casos, com autorização prévia dos clientes; e elaboração de planos de intervenção em casos práticos. 
 
Avaliação contínua:  
mini-teste aborda os pressupostos básicos da EFT e vale 20% da nota final.  
Trabalhos: (1) formulação clínica e elaboração de um plano de intervenção a partir da observação real ou em vídeo 
de uma avaliação inicial de um caso clínico acompanhado na clínica do ISMAI, e (2) desempenho individual gravado 
em vídeo da condução de um exercício de cada uma das tarefas experienciais. Cada trabalho vale 40% da nota final. 
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Avaliação final: exame escrito e prático que contempla aqueles 3 elementos, 100% na classificação final. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching methodologies include: lectures of the theoretical contents; training skills in clinical case formulation 
applied to practical cases; videos demonstration and live modeling of experiential tasks; role play of experiential 
tasks in a unidirectional mirror room; visualization of videotaped vignettes from real clinical cases, authorized by 
the clients; and elaboration of intervention plans. 
Continuous evaluation: 
- mini-test concerns the basic assumptions underlying EFT and accounts for 20% of the final grade.  
- assignments: (1) a clinical case formulation and elaboration of an intervention plan from direct observation, or 
videotaped, of the preliminary assessment of a clinical case from ISMAI’s clinical services; and (2) video-recording 
of the individual performance of conducting an exercise for each of the experiential tasks. Each assignment 
accounts for 40% of the final grade. 
Final exam: a written and practical exam including those 3 elements,100% of the final grade. 

 
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

Em coerência com os objectivos da unidade curricular, estão delineados um conjunto de conteúdos programáticos 
que se espera serem adquiridos pelos alunos, na sua vertente teórica e prática. Para tal, as metodologias de ensino 
assumem um papel fundamental na medida em que servem de fonte e de veículo de acesso a estes conteúdos. 
Deste modo, visando a aquisição e a consolidação de competências de elaboração teórica e de aplicação à prática 
clínica do modelo EFT, as metodologias de ensino indicadas têm que assegurar: um acesso facilitador e 
esclarecedor aos conteúdos teóricos e práticos; o domínio do exercício prático de competências de formulação 
clínica e de aplicação terapêutica de estratégias e técnicas de intervenção em EFT; bem como a aplicação destas 
competências a casos clínicos reais. A proposta de uma metodologia que integra a exposição e o esclarecimento 
oral dos conteúdos; a modelagem de estratégias e tarefas experienciais através da visualização em vídeo de 
sessões terapêuticas; o role play em sala de espelho unidireccional; a observação de excertos de sessões clínicas 
de casos reais; bem como a aplicação prática a casos clínicos reais de competência de planeamento e de 
intervenção clínica, vai de encontro aos objectivos a que unidade curricular se propõe.  
A metodologia de avaliação está também delineada para servir de veículo de treino de competências teóricas e 
práticas, permitindo complementar as metodologias de ensino e servir de factor motivacional para a assiduidade, a 
participação e o desenvolvimento das competências inerentes aos objectivos da unidade curricular. Na avaliação 
contínua, por um lado, o mini-teste, procura promover a revisão e a consolidação dos pressupostos teóricos da 
TFE. Os trabalhos práticos, por outro lado, através da formulação clínica e do exercício das competências, 
promovem o exercício teórico e a aplicação prática das estratégias e tarefas experienciais em TFE, contribuindo 
também para a eficácia das metodologias de ensino e o alcance dos objectivos da unidade curricular. Por último, a 
avaliação final tem a função de promover a revisão, o esclarecimento de dúvidas e a consolidação de 
conhecimentos teóricos e práticos para os doutorandos que não conseguiram atingir estes objectivos através da 
avaliação contínua.  
É a complementaridade entre as metodologias de ensino e de avaliação e os conteúdos programáticos que 
assegura a coerência entre as primeiras e os objectivos da unidade curricular. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

Coherently with the objectives of the curricular unit, several theoretical and practical contents are delineated and 
expected to be appropriated by the doctoral students. For this to be accomplished, the teaching methodologies have 
a crucial role in the way that they serve as a resource and a vehicle to reach these contents. Therefore, with the aim 
of acquiring and consolidating theoretical elaboration and clinical practice skills on the EFT model, the teaching 
methodologies must guarantee: a facilitator and elucidating approach to the theoretical and practical contents of the 
curricular unit; in depth training skills in clinical case formulation and in the application of therapeutic interventions 
and experiential tasks in EFT; as well as the application of these skills to real clinical cases. As a result, a proposal 
of teaching methodologies that include lecturing and contents’ explanation; live modeling of therapeutic 
interventions and experiential tasks; supervised role- playing practice of these interventions and experiential tasks 
in a unidirectional mirror room; the visualization of therapeutic sessions through video; the observation of 
videotaped vignettes of real clinical attended in ISMAI’s clinical services; as well the practical application of 
interventions plans to real clinical cases, is coherent with the objectives proposed for this curricular unit. 
The evaluative methodologies are also delineated to be a vehicle of theoretical and practical skills training, allowing 
to complement the teaching methodologies and to serve as a motivational factor for assiduity and class 
participation, and for the development of skills underlying the objectives of the curricular unit. Considering 
continuous evaluation, in one hand, the mini-test aims to promote the review and consolidation of the basic 
assumptions of EFT. The practical assignments, on the other hand, including the clinical case formulation and the 
practical exercises of the skills, contributes to the efficacy of the teaching methodologies and the achievement of 
the objectives of the curricular unit. The final evaluation also functions as a promoter of the review, clarification of 
doubts, and consolidation of the theoretical and practical knowledge approached for those students who weren’t 
able to achieve these goals through the continuous evaluation.  
In conclusion, it is the complementarities between the teaching and evaluative methodologies, and the theoretical 
and practical contents that guarantee the coherence between the first ones and the objectives of the curricular unit. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

Angus, L. E., & Greenberg, L. S. (2011). Working with Narrative in Emotion-Focused Therapy. Washington, DC: 
APA.Elliott, R., Watson, J. C., Goldman, R., & Greenberg, L. S. (2004). Learning emotion-focused therapy: the 
process-experiential approach to change. Washington, DC: American Psychological Association. 
Goldman, R., Greenberg, L. S. (2008). Emotion-Focused Couples Therapy: The dynamics of emotion, love, and 
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power. American Psychological Association. 
Greenberg, L. S. (2010) Emotion Focuced Therapy. Washington. APA. 
Greenberg, L. S., Rice, L. N., & Elliott, R. (1993). Facilitating Emotional Change: The Moment-by-Moment Process. 
New York: The Guilford Press. 
Greenberg, L. S., & Watson, J. C. (2006). Emotion-Focused Therapy for Depression. Washington: American 
Psychological Association. 
Johnson, S. (2011). Emotionally Focused Couple Therapy with Trauma Survivors. NY: Guilford. 
 

 

Mapa IV - Tópicos Avançados em Terapia Cognitivo-Comportamental com Crianças e Adolescentes 

3.3.1. Unidade curricular: 
Tópicos Avançados em Terapia Cognitivo-Comportamental com Crianças e Adolescentes 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

José Paulo Almeida (30 horas) 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

<sem resposta> 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes): 

A unidade curricular tem como objetivos: (i) abordar os pressupostos básicos da terapia cognitivo – 
comportamental (TCC) aplicada à intervenção clínica com crianças e adolescentes; (ii) o treino de competências de 
adaptação desenvolvimental da formulação clínica casos, bem como das estratégias e técnicas de intervenção em 
TCC com crianças e de adolescentes; e (iii) ir além dos modelos gerais de intervenção com crianças e adolescentes 
abordando os protocolos de intervenção cognitivo – comportamental empiricamente validados. Neste âmbito 
destacam-se os protocolos de TCC nas perturbações da eliminação, na depressão, nas perturbações da ansiedade, 
nas perturbações do comportamento, nas perturbações da alimentação, nas perturbações de abuso de substâncias, 
e na perturbação de stress pós-traumático. O objetivo global é o domínio teórico e prático da TCC adaptada à 
infância e à adolescência, bem como dos protocolos de TCC com eficácia demonstrada em perturbações 
específicas. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by the 
students): 

The objectives of the curricular unit are: (i) to approach the basic assumptions of cognitive behavioral therapy (CBT) 
applied to clinical intervention with children and adolescents; (ii) skills training of developmental adjustment in 
clinical case formulation, as well as in intervention strategies and techniques in CBT with children and adolescents; 
and, (iii) to go further in the general models of CBT applied to children and adolescents introducing the evidence-
based protocols of CBT with children and adolescents. Among these therapeutic protocols attention is drawn to the 
evidence-based protocols of CBT in elimination disorders; in depression; in anxiety disorders; in behavior 
disorders; in eating disorders; in substance abuse disorders; and in post traumatic stress disorder. The general 
objective is the theoretical and practical mastery of CBT applied to children and adolescents, as well as the 
evidence-based CBT intervention protocols in specific disorders. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Enquadramento desenvolvimental da terapia cognitivo – comportamental (TCC) com crianças e adolescentes 
2. O papel do contexto na TCC com crianças e adolescentes 
3. Adaptação desenvolvimental das estratégias e técnicas comportamentais e cognitivas de intervenção com 
crianças e adolescentes - Treino e aplicação prática 
4. Formulação clínica cognitivo – comportamental com crianças e adolescentes 
5. Protocolos empiricamente validados de TCC com crianças e adolescentes  
5.1. Perturbações de eliminação  
5.2. Perturbações do humor  
5.3. Perturbações de ansiedade: fobias específicas, fobia social, ansiedade generalizada, pânico e agorafobia, e 
outras  
5.4. Perturbações do comportamento: perturbação de oposição, perturbação de conduta, perturbação de 
hiperactividade e de défice de atenção 
5.5. Perturbações de alimentação 
5.6. Abuso de substâncias 
5.7. Perturbação de stress pós-traumático 
6. Treino e aplicação prática dos protocolos empiricamente validados de TCC com crianças e adolescentes 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Developmental framework of cognitive behavioral therapies (CBT) with children and adolescents 
2. The role of context in CBT with children and adolescents 
3. Developmental adjustment of cognitive and behavioral strategies and techniques to children and adolescents – 
Training and application  
4. Cognitive and behavioral clinical case formulation with children and adolescents 
5. Evidence - based protocols of CBT with children and adolescents  
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5.1. Elimination disorders  
5.2. Humor disorders 
5.3. Anxiety disorders: specific phobias, social phobia, generalized anxiety, panic and agoraphobia, and other 
anxiety disorders 
5.4. Behavior disorders: oppositional disorder, attention-deficit/hyperactivity disorder, and conduct disorder 
5.5. Eating disorders  
5.6. Substance abuse disorders 
5.7. Post traumatic stress disorder 
6. Training and practical application of the evidence – based protocols of CBT with children and adolescents  

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

O enquadramento desenvolvimental da terapia cognitivo-comportamental (TCC) com crianças e adolescentes 
(ponto 1) visa consolidar os conhecimentos sobre a adaptação teórica e prática dos modelos cognitivos e 
comportamentais aplicados às perturbações psicológicas na infância e na adolescência. No mesmo sentido, 
enfatizam-se os fatores do contexto (ponto 2) como fontes primordiais de aprendizagem comportamental e 
cognitiva e, por isso, como fatores essenciais a considerar, quer na formulação clínica de casos, quer no posterior 
planeamento e aplicação da intervenção. Os pressupostos básicos da TCC já estarão nesta fase consolidados 
através da frequência da unidade curricular Tópicos Avançados de TCC com Adultos, pelo que o foco e a prioridade 
desta UC serão os processos de adaptação da TCC à intervenção com crianças e adolescentes. Esta adaptação, 
especificamente abordada nos pontos 3 e 4, passa, por um lado, pelo treino de competências de formulação clínica 
cognitiva e comportamental com crianças e adolescentes, aplicada a casos clínicos concretos. Passa ainda, e por 
outro lado, pelo treino e pela aplicação prática a casos clínicos concretos das estratégias e técnicas cognitivas e 
comportamentais. A unidade curricular contempla, por último, o treino específico da intervenção clínica com 
crianças e adolescentes a partir de protocolos de TCC que reúnem hoje uma vasta evidência empírica da sua 
eficácia (ponto 5). A abordagem e treino específico da TCC com diferentes perturbações psicológicas surgem da 
constatação de que a maioria dos doutorandos não tem a oportunidade de desenvolver estes conhecimentos e 
competências aplicadas até ao 2º ciclo de estudos em Psicologia, permanecendo num nível geral de conhecimento 
das diferentes teorias etiológicas e modelos de intervenção psicológicas com crianças e adolescentes. A seleção 
das perturbações psicológicas (ponto 5.1. a 5.6.) tem como primeiro critério os dados epidemiológicos de cada 
perturbação, sendo dada prioridade às perturbações com índices superiores de incidência e de prevalência na 
população geral. Um segundo critério contempla a existência de dados consistentes de validação da eficácia da 
TCC nas perturbações psicológicas na infância e na adolescência. Na mesma linha do treino de competências de 
intervenção ajustadas à criança e ao adolescente, o domínio destes protocolos passará pelo treino e pela aplicação 
a casos práticos da intervenção sistemática proposta por cada um. Assim sendo, a coerência dos objetivos da 
unidade curricular com os conteúdos programáticos propostos está na relação direta entre os conteúdos 
programáticos e o objetivo de alcançar o domínio teórico e prático autónomo da TCC com crianças e adolescentes, 
salvaguardando a eficácia da intervenção clínica. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

The developmental perspective of cognitive behavioral therapy (CBT) with children and adolescents (point 1) aims to 
consolidate the knowledge concerning the theoretical and practical adjustment of cognitive and behavioral models 
applied to psychological disorders in childhood and adolescence. Hence, attention is drawn to context factors (point 
2) as main cognitive and behavioral learning resources, and, therefore, as essential factors to be considered in 
clinical case formulation, and in further planning and clinical intervention. The basic assumptions of CBT will have 
been at this point already consolidated through the previous attendance of the curricular unit Advanced Topics in 
CBT with Adults, so the focus and priority will be given to the adjustment processes of CBT to clinical intervention 
with children and adolescents. This adjustment, specifically covered in points 3 and 4, entails, on one hand, the 
skills training of cognitive and behavioral clinical case formulation with children and adolescents applied to real 
cases. It also entails, on the other hand, the skills training and the practical application to real cases of the cognitive 
and behavioral strategies and techniques.  
Finally, the curricular units integrates the specific training of clinical intervention with children and adolescents from 
evidence-based CBT’s systematic protocols of clinical intervention with children and adolescents that gather a 
considerable amount of empirical evidence of their efficiency (point 5). The approach and specific skills training of 
CBT applied to different psychological disorders emerged from the awareness that the majority of the doctoral 
students do not have the opportunity to develop this knowledge and practical skills until the end of the 2nd cycle of 
studies in Psychology, remaining at a general level of knowledge of the different etiological theories and 
psychological models of intervention with children and adolescents. The selection of the psychological disorders 
(point 5.1. to 5.6.) has as first criterion the epidemiological data concerning each disorder, being given priority to 
those disorders with higher levels of incidence and prevalence in general population. And, a second criterion is the 
empirical findings which consistently validate the efficiency of CBT in psychological disorders in childhood and 
adolescence. Following the same orientation of skills training in clinical intervention adjusted to childhood and 
adolescence, the mastery of the evidence-based protocols calls for the training and further application to real cases 
of the systematic interventions proposed by each protocol.  
The coherence between the objectives of the curricular unit and the proposed syllabus, therefore, will have a direct 
relation between the syllabus and the general goal of this curricular unit that is to achieve an autonomous 
theoretical and practical mastery of CBT with children and adolescents guaranteeing its efficiency. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As metodologias de ensino incluem: a exposição oral dos conteúdos teóricos; o treino competências de formulação 
clínica de casos concretos; o role play e a visualização de vídeos demonstrativos (APA series) da aplicação prática 
de estratégias e técnicas terapêuticas; e o planeamento de intervenções em casos práticos. Os casos práticos 
poderão ser: facultados pelo docente (transcritos); gravados em vídeo e publicados; e/ou da prática clínica do 
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doutorando. Os procedimentos éticos de utilização dos casos serão garantidos. A avaliação pode ser contínua ou 
final. A avaliação contínua inclui um mini-teste sobre os pressupostos básicos da TCC com crianças e 
adolescentes, e vale 25% da nota final; e um trabalho prático que inclui a formulação clínica e no planeamento de 
uma intervenção num caso prático, e vale 75% da nota final. A avaliação final inclui um exame sobre os conteúdos 
teóricos e práticos abordados, e vale 100% da nota final. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching methodologies include: verbal presentation of theoretical contents; skills training in clinical 
formulation of concrete cases; role play and video visualization (APA series) of the applications of therapeutic 
strategies and techniques; and planning of clinical interventions in real cases. The practical cases can be provided 
by the teacher (transcribed); videotaped and published cases; and/or cases from the clinical practice of the doctoral 
student. The ethical procedures will be guaranteed. The assessment can be continuous or final. The continuous 
assessment includes a mini-test, about the basic assumptions of CBT with children and adolescents, and it 
accounts for 25% of the final grade; and, a practical assignment that includes the clinical case formulation and 
intervention plan in a real case, and accounts for 75% of the final grade. The final assessment includes a test about 
the theoretical and practical contents approached, and accounts for 100% of the final grade. 

 
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

Em coerência com os objetivos da unidade curricular, estão delineados um conjunto de conteúdos programáticos 
que se espera serem adquiridos pelos alunos, na sua vertente teórica e prática. Para tal, as metodologias de ensino 
assumem um papel fundamental na medida em que servem de fonte e de veículo de acesso a estes conteúdos. 
Deste modo, visando a aquisição e a consolidação de competências de elaboração teórica e de aplicação à prática 
clínica dos modelos de TCC com crianças e adolescentes, as metodologias de ensino propostas visam assegurar: o 
acesso facilitador e esclarecedor aos conteúdos teóricos e práticos; o exercício prático de competências de 
formulação clínica e de aplicação terapêutica de estratégias e técnicas de intervenção em TCC com crianças e 
adolescentes; e a aplicação destas competências a casos clínicos reais. A proposta de uma metodologia que 
integra a exposição e o esclarecimento oral dos conteúdos; a modelagem comportamental e cognitiva de 
estratégias e técnicas através do role play e da visualização de vídeos demonstrativos de sessões clínicas gravadas 
de casos práticos; bem como a aplicação prática a casos clínicos reais de competências de formulação clínica e de 
planeamento de intervenção, vai de encontro aos objetivos a que unidade curricular se propõe. A metodologia de 
avaliação está também delineada para servir de veículo de treino de competências teóricas e práticas, permitindo 
complementar as metodologias de ensino e servir de fator motivacional para a assiduidade, a participação e o 
desenvolvimento das competências inerentes aos objetivos da unidade curricular. Na avaliação contínua, por um 
lado, o mini-teste, procura promover a revisão e a consolidação dos pressupostos teóricos da TCC com crianças e 
adolescentes. O trabalho prático, por outro lado, através da formulação clínica e da elaboração de um plano de 
intervenção em TCC de um caso prático real, promove o exercício teórico e a aplicação prática das estratégias e 
técnicas de TCC, contribuindo também para a eficácia das metodologias de ensino e o alcance dos objetivos da 
unidade curricular. Por último, a avaliação final tem a função de promover a revisão, o esclarecimento de dúvidas e 
a consolidação de conhecimentos teóricos e práticos para os doutorandos que não conseguiram atingir estes 
objetivos através da avaliação contínua. É a complementaridade entre as metodologias de ensino e de avaliação e 
os conteúdos programáticos que assegura a coerência entre as primeiras e os objetivos da unidade curricular. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

In accordance with the objectives of the curricular unit, several contents in its theoretical and practical form are 
designed, and expected to be appropriated by the doctoral students. For this to be accomplished, the teaching 
methodologies have a crucial role in the way that they serve as a resource and a vehicle to reach these contents. 
Therefore, with a view to provide skills acquisition and consolidation in theoretical preparation and clinical practice 
of CBT’s models with children and adolescents, the teaching methodologies proposed must guarantee: a facilitating 
and elucidating approach to the theoretical and practical contents of the curricular unit; the skills training in clinical 
case formulation and in the application of therapeutic strategies and techniques in CBT with children and 
adolescents; and, the application of these skills to real clinical cases. As a result, the proposal of teaching 
methodologies that includes the verbal presentation and contents explanation; the cognitive and behavioral 
modeling of therapeutic strategies and techniques through the role play and the visualization demonstrations in 
video of therapeutic sessions; as well the practical application of clinical case formulation and intervention planning 
in real clinical cases, is in accordance with the objectives proposed for this curricular unit. 
The assessment methodologies are also designed to be a vehicle of theoretical and practical skills training, allowing 
to complement the teaching methodologies and to serve as a motivational factor for assiduity and class 
participation, and for the development of the skills underlying the objectives of the curricular unit. In continuous 
assessment, on one hand, the mini-test aims to promote the consolidation of the basic assumptions of CBT with 
children and adolescents. The practical assignment, on the other hand, including the clinical case formulation and 
the elaboration of an intervention plan in CBT with a real case, contributes to the efficiency of the teaching 
methodologies and the achievement of the objectives of the curricular unit. The final assessment also works as a 
promoter of the review, clarification of doubts, and consolidation of the theoretical and practical knowledge 
approached for those students who weren’t able to achieve these goals through continuous assessment.  
In conclusion, the fact that the teaching and assessment methodologies and the theoretical and practical contents 
are complementary makes sure that there is coherence between the first ones and the objectives of the curricular 
unit. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 
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Kazdin, A. E. (2008). Parent management training: Treatment for oppositional, aggressive, and antissocial behavior 
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Guilford Press 
Persons, J. B. (2008). The case formulation approach to cognitive – behavior therapy. NY: The Guilford Press 
Verduyn, C., Rogers, J., & Wood, A. (2009). Depression: Cognitive behavior therapy with children and young people. 
New York: Routledge 
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Adolescents and Families). New York: Routledge 
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Mapa IV - Tópicos Avançados em Terapia Cognitivo-Comportamental com Adultos 

3.3.1. Unidade curricular: 
Tópicos Avançados em Terapia Cognitivo-Comportamental com Adultos 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Maria Anita Carvalho dos Santos (30 horas) 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes): 

A unidade curricular tem como objetivos: consolidar o conhecimento dos pressupostos básicos da terapia 
cognitivo – comportamental (TCC) e das suas estratégias e técnicas de intervenção clínica com adultos; o domínio 
da formulação clínica em TCC aplicada a casos de perturbação psicológica; o treino de competências de 
planeamento de intervenções em casos clínicos concretos; e, ir para além dos modelos de TCC tradicionais, 
introduzindo os seus avanços teóricos e práticos mais recentes. Dentro dos modelos mais recentes de TCC, 
destaca-se o domínio teórico e o desenvolvimento de competências: de intervenção em esquemas cognitivos 
desadaptativos precoces; de intervenção na prevenção da recaída baseada nas estratégias e técnicas de 
mindfulness e de aceitação; e de intervenção interpessoal e focada nas emoções em TCC. O objetivo global desta 
unidade curricular é o domínio teórico e prático da TCC, contemplando os seus avanços teóricos e práticos mais 
recentes.  

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by the 
students): 

The objectives and skills are: to consolidate knowledge on the basic assumptions underlying the cognitive 
behavioral therapy (CBT), and its clinical intervention strategies and techniques with adults; the mastery of clinical 
case formulation in CBT applied to real clinical cases; the skills training in planning therapeutic interventions in real 
clinical cases; and, to go further on the traditional models of CBT by introducing its most recent theoretical and 
practical advances. As regards the most recent models in CBT, the theoretical mastery and skills development about 
the following is highlighted: intervention in early maladaptative schemas; intervention in relapse prevention based 
in strategies and techniques from mindfulness and acceptance interventions; and, interpersonal and emotion-
focused interventions in CBT. The general objective of this curricular unit is the theoretical and practical 
consolidation of CBT, by integrating its most recent advances. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Revisão dos pressupostos básicos da terapia cognitivo - comportamental (TCC) 
2. Formulação clínica cognitivo - comportamental  
3. Treino e aplicação das estratégias e técnicas comportamentais e cognitivas 
4. Terapia focada nos esquemas  
4.1. Pressupostos básicos  
4.2. Modelo e implicações terapêuticas 
4.3. Treino e aplicação de estratégias e técnicas focadas nos esquemas 
5. Intervenções mindfulness e aceitação  
5.1. Definição e conceptualização de mindfulness e de aceitação  
5.2. Trajectórias históricas e clínicas da intervenção de mindfulness e aceitação na TCC 
5.3. Treino e aplicação de estratégias e técnicas de mindfulness e aceitação 
5.4. Revisão dos modelos terapêuticos de minfulness e aceitação 
6. Terapia cognitiva interpessoal e focada nas emoções  
6.1. Enquadramento teórico 
6.2. Implicações terapêuticas 
6.3. Procedimentos terapêuticos 
6.4. Treino e aplicação de estratégias e técnicas interpessoais e focadas nas emoções na TCC 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Review of the basic assumptions underlying cognitive behavioral therapy (CBT) 
2. Cognitive behavioral clinical case formulation  
3. Training and application of cognitive behavioral strategies and techniques  
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4. Schema-focused therapy 
4.1. Basic assumptions 
4.2. The model and its therapeutic implications 
4.3. Training and application schema–focused strategies and techniques 
5. Mindfulness and acceptance interventions 
5.1. Definition and conceptualization of mindfulness and acceptance  
5.2. Historical and clinical paths of mindfulness and acceptance interventions in CBT 
5.3. Practice and application of mindfulness and acceptance strategies and techniques 
5.4. Review of mindfulness and acceptance therapeutic models 
6. Interpersonal/emotion focused cognitive therapy 
6.1. Theoretical background 
6.2. Therapeutic implications 
6.3. Therapeutic procedures 
6.4. Training and application of interpersonal and emotion–focused strategies and techniques in CBT 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

A unidade curricular Tópicos Avançados de Terapia cognitiva e Comportamental (TCC) com Adultos começa por 
rever e consolidar os pressupostos teóricos e as implicações terapêuticas da terapia cognitivo-comportamental (C-
C) com adultos (ponto 1), indo de encontro ao primeiro objetivo definido. Tratando-se de um modelo de psicoterapia 
habitualmente abordado a um nível mais teórico até ao final 2º ciclo de estudos da formação em psicologia, a 
integração da TCC no plano de Doutoramento em Psicologia Clínica pretende também consolidar as competências 
de formulação clínica C-C. Estas competências são estimuladas com a proposta do exercício da conceptualização 
de casos clínicos concretos (ponto 2), visando que o doutorando expanda a sua capacidade de aplicação autónoma 
de modelos específicos de TCC na análise de casos na sua prática clínica. Deste modo, o treino prático e aplicado a 
casos concretos de estratégias e técnicas cognitivas e comportamentais (ponto 3) é proposto como forma de 
desenvolver competências autónomas de planeamento e de intervenção clínica, com vista a um exercício 
independente da TCC. A unidade curricular pretende ainda desenvolver conhecimentos sobre as inovações mais 
recentes nos modelos de TCC. O programa salvaguarda este objetivo através da cobertura dos pontos 4, 5 e 6, que 
abrangem as inovações mais sonantes e com maior impacto na investigação recentemente produzida na área, 
permitindo alargar o tipo de conhecimentos que os alunos habitualmente recebem sobre TCC até ao final do 2º ciclo 
na formação em psicologia. Os modelos selecionados, não só reúnem evidências empíricas de eficácia, como 
permitem ir para além dos objetivos de intervenção clínica dos modelos comportamentais e cognitivos tradicionais. 
Mais especificamente, com a terapia focada nos esquemas (ponto 4) o dourando acrescenta à sua formação em TCC 
a compreensão teórica e as competências de intervenção clínica em esquemas desadaptativos precoces, 
normalmente identificados em casos de perturbação psicológica severa, com elevada incidência de recaída, e com 
uma trajectória desenvolvimental com início na infância. Com os modelos de mindfulness e de aceitação (ponto 5), 
o doutorando adquire competências de conceptualização e de intervenção específica, quer centradas na prevenção 
da recaída, ou seja, de consolidação dos resultados terapêuticos, quer de promoção de mudança. Por último, com a 
terapia cognitiva interpessoal e focada nas emoções (ponto 6), o doutorando adquire competências de 
aproveitamento e de utilização da relação terapêutica como veículo central da promoção da mudança cognitiva, 
emocional e comportamental, dentro do quadro de referência global da TCC. O domínio teórico e prático dos 
modelos mais recentes da TCC passará, mais uma vez, pelo treino aplicado da formulação clínica de casos 
concretos e de estratégias e técnicas terapêuticas específicas reunidas num plano de intervenção coerente com os 
pressupostos e as diretrizes de cada modelo. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

The curricular unit Advanced Topics in Cognitive Behavioral Therapy with Adults starts by reviewing and 
consolidating the theoretical assumptions and therapeutic implications of cognitive behavioral therapy (CBT) with 
adults (point 1), in respect of the first objective defined. Being a model of psychotherapy mainly approached from a 
theoretical level until the end of the 2nd cycle of studies in Psychology, the integration of CBT in the doctoral plan in 
Clinical Psychology also aims to consolidate the skills in cognitive and behavioral clinical case formulation (point 2). 
These skills are stimulated through the proposal of the conceptualization of real clinical cases, aiming that the 
doctoral student expands his/hers capacity of autonomous application of specific models of CBT to case analysis in 
his/hers clinical practice. Therefore, the practical training of cognitive and behavioral strategies and techniques 
applied to concrete cases (point 3) is also proposed as a way to develop autonomous skills in clinical planning and 
intervention, having an independent exercise of CBT as main goal.  
The curricular unit also aims to develop knowledge on the most recent advances in CBT’s models. The syllabus 
allows the achievement of this objective by covering points 4, 5, and 6, which gather the most relevant 
breakthroughs, with a higher degree of impact in recent research in this field, allowing to expand the information 
and the training that the students usually get about CBT up to the end of the 2nd cycle of studies in Psychology. The 
selected models not only gather empirical evidences of efficiency, but also allow to go further on the objectives of 
clinical intervention based in the traditional cognitive and behavioral models. Specifically, through schema-focused 
therapy (point 4), the doctoral student adds to his/her training in CBT the theoretical understanding and the clinical 
intervention skills in early maladaptative schemas, usually identified in severe clinical cases, and with a 
developmental path that goes back to childhood. Through the mindfulness and acceptance-commitment models 
(point 5), the doctoral student acquires specific skills of conceptualization and clinical intervention focused on 
relapse prevention, therefore, focused on the consolidation of the therapeutic gains. Finally, through 
interpersonal/emotion focused cognitive therapy (point 6), the doctoral student acquires skills on how to use the 
therapeutic setting as a central medium to promote cognitive, emotional, and behavioral change, within CBT 
theoretical assumptions. The theoretical and practical mastery of the most recent models in CBT will be achieved, 
once again, through skills training applied to clinical case formulation of real cases; as well as through skills 
training of specific therapeutic strategies and techniques, all gathered in an intervention plan coherent with the 
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assumptions and orientations of each model. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As metodologias de ensino incluem: exposição oral dos conteúdos teóricos; treino da formulação clínica aplicado a 
casos práticos; visualização de vídeos demonstrativos da aplicação de estratégias e técnicas terapêuticas; role play 
de estratégias e técnicas em sala de espelho unidirecional; observação de extratos de casos clínicos reais através 
de gravações de casos filmados na clínica do ISMAI, com autorização prévia dos clientes; e elaboração de planos 
de intervenção em casos práticos. A avaliação contempla a avaliação contínua: um mini-teste e um trabalho prático. 
O mini-teste aborda os pressupostos básicos da TCC e vale 25% da nota final. O trabalho prático inclui a formulação 
clínica e elaboração de um plano de intervenção a partir da observação real ou em vídeo de uma avaliação inicial de 
um caso clínico acompanhado na clínica do ISMAI, e vale 75% da nota final. A avaliação final inclui um exame sobre 
os conteúdos teóricos e práticos da unidade curricular. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Methodologies include: verbal presentation of the theoretical contents; skills training in clinical formulation applied 
to cases; videos for modeling therapeutic strategies and techniques; role play of therapeutic strategies and 
techniques in a unidirectional mirror room; observation of videotaped vignettes from real clinical cases attended in 
the ISMAI’s clinical services, authorized by the clients; and preparation of intervention plans. 
Continuous assessment: a mini-test and a practical assignment. The mini-test concerns the basic assumptions 
underlying CBT and accounts for 25% of the final grade. The practical assignment includes the clinical case 
formulation and preparation of an intervention plan from direct observation, or videotaped, of the preliminary 
assessment of a clinical case from ISMAI’s clinical services, and it accounts for 75% of the final grade. Alternative 
final assessment: a test concerning the theoretical and the practical contents (100% of the final grade). 

 
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

Em coerência com os objetivos da unidade curricular, estão delineados um conjunto de conteúdos programáticos 
que se espera serem adquiridos pelos alunos, na sua vertente teórica e prática. Para tal, as metodologias de ensino 
assumem um papel fundamental na medida em que servem de fonte e de veículo de acesso a estes conteúdos. 
Deste modo, visando a aquisição e a consolidação de competências de elaboração teórica e de aplicação à prática 
clínica dos modelos de TCC, incluindo os seus avanços mais recentes, as metodologias de ensino indicadas têm 
que assegurar: o acesso facilitador e esclarecedor aos conteúdos teóricos e práticos; o exercício prático de 
competências de formulação clínica e de aplicação terapêutica de estratégias e técnicas de intervenção em TCC; 
bem como a aplicação destas competências a casos clínicos reais. A proposta de uma metodologia que integra a 
exposição e o esclarecimento oral dos conteúdos; a modelagem comportamental e cognitiva de estratégias e 
técnicas através da visualização em vídeo de sessões terapêuticas; o role play em sala de espelho unidireccional; a 
observação de excertos de sessões clínicas de casos reais; bem como a aplicação prática a casos clínicos reais de 
competência de planeamento e de intervenção clínica, vai de encontro aos objetivos a que unidade curricular se 
propõe. A metodologia de avaliação está também delineada para servir de veículo de treino de competências 
teóricas e práticas, permitindo complementar as metodologias de ensino e servir de fator motivacional para a 
assiduidade, a participação e o desenvolvimento das competências inerentes aos objetivos da unidade curricular. 
Na avaliação contínua, por um lado, o mini-teste, procura promover a revisão e a consolidação dos pressupostos 
teóricos da TCC. O trabalho prático, por outro lado, através da formulação clínica e da elaboração de um plano de 
intervenção em TCC de um caso prático real, promove o exercício teórico e a aplicação prática das estratégias e 
técnicas de TCC, contribuindo também para a eficácia das metodologias de ensino e o alcance dos objetivos da 
unidade curricular. Por último, a avaliação final tem a função de promover a revisão, o esclarecimento de dúvidas e 
a consolidação de conhecimentos teóricos e práticos para os doutorandos que não conseguiram atingir estes 
objetivos através da avaliação contínua. É a complementaridade entre as metodologias de ensino e de avaliação e 
os conteúdos programáticos que assegura a coerência entre as primeiras e os objetivos da unidade curricular. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

Coherently with the objectives of the curricular unit, several contents in its theoretical and practical form are 
designed, and expected to be appropriated by doctoral students. For this to be accomplished, the teaching 
methodologies have a crucial role in the way that they serve as a resource and a vehicle to reach these contents. 
Therefore, with a view to acquire skills and consolidate knowledge on theoretical preparation and clinical practice of 
CBT’s models, including its most recent advances, the teaching methodologies mentioned must guarantee: a 
facilitating and elucidating approach to the theoretical and practical contents of the curricular unit; the skills training 
in clinical case formulation and in the application of therapeutic strategies and techniques in CBT; as well as the 
application of these skills to real clinical cases. As a result, a proposal of teaching methodologies that includes the 
verbal presentation and contents explanation; the cognitive and behavioral modeling of therapeutic strategies and 
techniques; the role play of these strategies and techniques in a unidirectional mirror room; the visualization of 
therapeutic sessions through video; the observation of videotaped vignettes of real clinical sessions attended at 
ISMAI’s clinical services; as well the practical application of interventions plans to real clinical cases, is coherent 
with the objectives proposed for this curricular unit. 
The assessment methodologies are also designed to be a vehicle of theoretical and practical skills training, allowing 
to complement the teaching methodologies and to serve as a motivational factor for assiduity and class 
participation, and for the development of the skills underlying the objectives of the curricular unit. In continuous 
assessment, on one hand, the mini-test aims to promote the review and consolidation of the basic assumptions of 
CBT. The practical assignment, on the other hand, including the clinical case formulation and the elaboration of an 
intervention plan in CBT with a real case, contributes to the effectiveness of the teaching methodologies and the 
achievement of the objectives of the curricular unit. The final assessment also acts as a promoter of the review, 
clarification of doubts, and consolidation of the theoretical and practical knowledge approached for those students 
who were not able to achieve these goals through the continuous assessment.  
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In conclusion, the fact that the teaching and assessment methodologies and the theoretical and practical contents 
are complementary makes sure that there is coherence between the first ones and the objectives of the curricular 
unit. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

Dobson, K. S. (Ed.) (2010). Handbook of cognitive-behavioral therapies (2nd edition). NY: The Guilford Press 
Dobson, D. & Dobson, K. S. (2009). Evidence-based practice of cognitive-behavioral therapy. NY: The Guilford Press 
Hayes, S. C., Follette, V. M., & Linehan, M. (Eds.), (2004). Mindfulness and acceptance: Expanding the cognitive-
behavioral tradition. NY: Guilford Press  
Hoffman, S. G. & Reinecke (Eds.), (2010). Cognitive - behavioral therapy with adults: A guide to empirically – 
informed assessment and intervention. NY: Cambridge University Press. 
Kazantzis, N., Reinecke, M. A., & Freedman, A. (Eds.), (2010). Cognitive and behavioral theories in clinical practice. 
NY: The Guilford Press 
O’Donohue, W. T. & Fisher, J. E. (Eds.), (2009). General principles and empirically supported techniques of cognitive 
behavior therapy. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc 
Persons, J. B. (2008). The case formulation approach to cognitive-behavior therapy. NY: The Guilford Press 

 

Mapa IV - Abordagens Narrativas e Dialógicas Aplicadas à Psicologia Clínica II 

3.3.1. Unidade curricular: 
Abordagens Narrativas e Dialógicas Aplicadas à Psicologia Clínica II 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

João Manuel de Castro Faria Salgado (10 horas) 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

William B. Stiles (10 horas) 
Pentti Mikael Leiman (10 horas) 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes): 

O objectivo geral desta unidade curricular é o de promover competências ao nível da intervenção clínica em 3 
modelos de base dialógica, mas que são, em si mesmos, integradores de outros modelos de terapia (e.g. cognitivo-
comportamentais, experienciais, dinâmicos): terapia baseada na teoria dialógica do self; modelo de assimilação; e 
modelo de análise de sequências dialógicas. Os/As alunos/as serão introduzidos/as a cada um destes 3 modelos e 
sua variações. O objectivo principal é que sejam capazes de ganhar mestria sobre os princípios destas intervenções 
e as suas ferramentas metodológicas. Finalmente, deverão ser capazes de aplicar estas terapias a casos clínicos 
reais. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by the 
students): 

This curricular unit is aimed to promote clinical intervention skills on 3 dialogical-based models, but which are, in 
themselves, integrative of other models (e.g. cognitive-behavioral, experiential or dynamic): therapy based on the 
dialogical self-theory; the assimilation model; and the dialogical sequence analysis model. The students  
Students will be introduced to these 3 models and their variations. The main goal is to master the premises of these 
approaches and their methodological tools. Students will be able to apply these therapies to real clinical cases. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

Introdução: A abordagem dialógica e a integração em psicoterapia 
1. Teoria dialógica da identidade (DST) e psicoterapia como mudança narrativa 
1.1 Abordagem da DST à psicopatologia: teoria, investigação e prática 
1.2 Abordagem da DST ao processo de mudança: teoria, investigação e prática 
1.3 Método narrativo de Autoconfrontação de Hubert Hermans 
1.4 Terapia dialógica nas perturbações da personalidade (G.Dimaggio) 
2. O modelo de assimilação de Stiles 
2.1 Os estádios de assimilação de “vozes” problemáticas 
2.2 APES: Assimilation of Problematic Experiences Scale 
2.3 Investigação de processo baseada no modelo de assimilação 
2.4 Modelo de assimilação e suas aplicações clínicas: formulação clínica, planeamento de intervenção e sua 
implementação. 
3. O modelo dialógico de análise de sequências dialógicas (DSA) de Leiman 
3.1 Bases gerais do modelo e seus precursores 
3.2 Procedimentos de formulação clínica na DSA: Deteção de sequências dialógicas problemáticas 
3.3 Promover a mudança com a DSA 

 
3.3.5. Syllabus: 

Introduction: The dialogical approach and integration in psychotherapy 
1. The dialogical self theory and the psychotherapy as a narrative reconstruction 
1.1 DST approach to psychopathology: Theory, research, and practice 
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1.2 DST approach to the change process: Theory, research, and practice 
1.3 The Self-Confrontation Method by Hubert Hermans and its clinical applications 
1.4 The dialogical therapy of personality disorders by Dimaggio and collaborators. 
2. The assimilation model by Stiles 
2.1 The stages of assimilation of problematic “voices”  
2.2 APES: Assimilation of Problematic Experiences Scale 
2.3 Process research based on the assimilation model 
2.4 The assimilation model and its clinical application: Clinical formulation, treatment planning and implementation. 
3. The Dialogical Sequence Analysis (DSA) by M. Leiman 
3.1 General background and its origins 
3.2 Clinical formulation with DSA: Detecting problematic sequences 
3.3 Promoting change with the DSA 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

Esta unidade curricular tem como objectivo promover as competências de intervenção em 3 modelos dialógicos 
integradores. Desse modo, divide-se em três blocos, cada um referente a cada um dos referidos modelos: um 
primeiro referente às aplicações clínicas da teoria dialógica da identidade; um segundo referente ao modelo de 
assimilação; o terceiro refere-se ao modelo de análise de sequências dialógicas. Em cada bloco, começam por ser 
convidados/as a compreender o background teórico destes modelos. Depois, introduzem-se as principais 
ferramentas metodológicas (meios de avaliação; modos preferenciais de intervenção; constituição e implementação 
de planos terapêuticos). São também revistos os principais resultados obtidos em termos de investigação de 
processo de mudança em psicoterapia para cada um dos modelos, já que este ramo da investigação é aquele que 
tem sido mais explorado por estes 3 modelos. Todos conteúdos são , sempre que possível, ilustrados com casos 
clínicos reais . 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

This curricular united is aimed at promoting clinical intervention skills in 3 dialogical and integrative models. This 
unit is therefore divided in 3 distinctive blocks, each one devoted to a specific model: it starts with the clinical 
applications of the dialogical self theory; the second block covers the assimilation model; and the third block is 
devoted to the dialogical sequence analysis. In each block, students are invited to understand the theoretical 
background of these models. Afterwards, we introduce the main methodological tools (assessment procedures; 
prefered tools for intervention; elaboration and implementation of therapeutic plans). The main results of the change 
process-research in psychotherapy are reviewed for each of these 3 models, since it is in this branch of research the 
one that has been further explored by these approaches. All these contents are illustrative, whenever possible, with 
real clinical cases. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

É esperado que os alunos se envolvam em leituras e em trabalhos de casa fora das aulas de forma a uma mais 
vasta compreensão dos conteúdos propostos. As aulas serão realizadas por uma contextualização guiada e 
problematização dos materiais preparados pelos alunos (introdução inicial ao modelo). No que diz respeito às 
abordagens terapêuticas, estas serão expostas aos alunos, e posteriormente utilizados métodos activos. Será 
utilizado o role-play para treino de estratégias, análise de casos clínicos individualmente e em pequeno grupo, e 
debate acerca de propostas de intervenção. A avaliação será através da entrega de 3 trabalhos individuais de 
aplicação de cada um dos 3 modelos a um mesmo caso clínico, valendo o resultado obtido em cada modelo 1/3 da 
classificação final. É esperado que o trabalho inclua a identificação do cliente e do problema, formulação clínica, 
plano de intervenção, resultados esperados e avaliação crítica. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Students are expected to engage in readings and homework assignments outside classes in order to promote a full 
understanding of the syllabus proposed, namely in what regards the theoretical background. Classes will rely on 
guided contextualization and problematization (initial introduction to the model). In what regards the therapeutic 
approaches, materials will be presented, and then methods will be mostly active ones. The role-play will be used for 
training intervention strategies, clinical case analysis individually and in small groups, and class discussions over 
intervention planning proposals. Assessment will be carried out through 3 individual assignments: each student 
sucessively will apply the 3 models to the same clinical case, and each application will weigh 1/3 of the total score. 
These assignments will include the patient identification and the problem; the clinical formulation; the intervention 
plan; the expected results; and critical assessment.  

 
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

A divisão por 3 docentes justifica-se pelo facto dos 2 serem os criadores dos próprios modelos (William B. Stiles; M. 
Leiman), sendo o terceiro um investigador com obra de referência na área da teoria dialógica da identidade (João 
Salgado). A metodologia de ensino é orientada para o aluno, com o objectivo de promover competências clínicas ao 
nível da intervenção. O método de leitura e trabalho de casa fora das aulas tem como objectivo promover uma 
compreensão ampla dos conteúdos programáticos propostos, nomeadamente no que se refere ao background 
teórico. À medida que os alunos preparam o material das aulas têm a oportunidade de desenvolver um sentido 
crítico sobre o mesmo e especificar as suas necessidades de formação a esse nível. Assim, as aulas irão basear-se 
nestes materiais previamente preparados pelos alunos. Esta estratégia também permitirá que se tornem 
responsáveis pela qualidade dos conteúdos propostos e pela identificação das matérias mais importantes a 
abordar. Posteriormente, as aulas serão realizadas com recurso a métodos activos de ensino com o objectivo de 
promover competências de intervenção. Cada técnica de intervenção de cada abordagem terapêutica será treinada 
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em role-play, seguida de discussão pelo grupo. Para cada abordagem serão dados casos clínicos para análise 
individual e em grupo. Depois, após uma breve apresentação, a intervenção será alvo de discussão. Haverá tempo 
de aula dedicado para análises de caso e de planos de intervenção, que serão debatidos. A avaliação proposta 
permitirá promover as competências de análise de caso e planeamento de intervenção, bem como avaliar os 
resultados esperados e efectuar uma reflexão crítica sobre a abordagem terapêutica proposta.  

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

The division by 3 teachers is justified by the fact that 2 of them are the creators of the models modelos (William B. 
Stiles; M. Leiman), while the third is a researcher with important works on the field of the dialogical self-theory. The 
teaching methodology is student-oriented with the aim to promote clinical skills at the intervention level. The 
method of readings and homework assignments outside classes is intended to promote a full understanding of the 
syllabus proposed, namely in what regards the theoretical background. While students prepare classes they have an 
opportunity to develop a critical sense over the material and to identify their specific educational needs. Classes 
will, therefore, rely on these materials previously prepared by students. This strategy will also allow them to be 
responsible for the quality of the contents proposed and for the depiction of the important material to bring to the 
discussion. Then, classes will rely mainly on active methods with the aim to promote clinical intervention skills in 
students. 
Every specific technique of the different therapeutic approaches is to be trained by role-play, followed by group 
discussion. For every approach clinical cases studies will be given for individual and small group analysis. Then, 
after a brief presentation, the intervention will be discussed. In classes there will be time for case analysis and 
intervention plan proposals. These plans will be discussed.  
The assessment proposed is expected to promote student’s skills of case analysis and treatment planning, as well 
as to assess the expected results and a critical assessment of the intervention proposed.  

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

Angus, L. & McLeod, J. (2004). The handbook of narrative and psychotherapy. Thousand Oaks, CA: Sage 
Hermans, H, & Gieser, T (2012) (Eds.). Handbook of the dialogical self theory. Cambridge, UK: Cambridge University 
Press 
Salgado, J., & Clegg, J. (2011). Dialogism and the psyche: Bakhtin and contemporary psychology. Culture & 
Psychology, 17, 421-440 
Stiles, W. (in press). Signs and voices fourteen years on. In B. Strauss, J. Barber, & L. G. Castonguay (Eds.), Visions 
in psychotherapy research and practice: Reflections from the presidents of the Society for Psychotherapy Research. 
London: Routledge 
Stiles, W. (2011). Coming to terms. Psychotherapy Research, 21, 367-384 
Leiman, M. (2012). Dialogical Sequence Analysis in Studying Psychotherapeutic Discourse. Int J for Dialogical 
Science, 6, 123-147 
Tikkanen, S., Stiles, W. & Leiman, M. (2011). Parent development in clinical child neurological assessment process: 
Encounters with the assimilation model. Psychotherapy Research,21, 593-607 

 

Mapa IV - Laboratórios de Investigação em Psicologia Clínica II / Research Labs in Clinical Psychology II 

3.3.1. Unidade curricular: 
Laboratórios de Investigação em Psicologia Clínica II / Research Labs in Clinical Psychology II 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

João Manuel de Castro Faria Salgado (10 horas) 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Maria Anita Carvalho dos Santos (10 horas) 
Eva Inês Costa Martins (10 horas) 
Marisalva Fernandes Fávero (10 horas) 
Carla Alexandra Castro Cunha (10 horas) 
Inês Ramos Sá Mendes (10 horas) 
Ana Sofia Antunes Neves (10 horas) 
José Paulo Almeida (4 horas) 
Célia Maria Dias Sales (4 horas) 
Penti Mikael Leiman (4 horas) 
William B. Stiles (4 horas) 
Sergio Salvatore (4 horas) 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes): 

A. Estabelecer o tema e orientador/a da investigação no qual a sua dissertação se irá basear. 
B. Permitir que o/a aluno/a de doutoramento elabore o desenho da sua investigação de doutoramento, passando por 
uma revisão bibliográfica sistemática, formulação de problemas de investigação e hipóteses, desenho do 
procedimento de recolha de dados e respectivo protocolo de avaliação (escolha de instrumentos) e inicie a recolha 
de dados 
C. Desenvolver no/a aluno/a competências para a divulgação dos resultados da sua investigação: relatórios, escrita 
de artigos científicos, posters e comunicações orais 
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3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by the 
students): 

A. To establish the research theme in which his/her dissertation will be based  
B. To help the PhD student to develop his/her research design by conducting a systematic literature review, problem 
and hypothesis formulation, by developing the procedures for data collection (choice of assessment instruments) 
and start data collection 
C. To develop the student’s capacity to communicate his/her research results: how to write reports, a paper, a 
poster session and oral presentation 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Revisão da literatura dentro dos temas trabalhados pela equipa de investigação escolhida 
2. Planeamento do projecto de investigação individual e início da sua implementação 
3. Escrita e apresentação de um artigo teórico (revisão crítica da literatura) 
4. Elaboração de um relatório de progresso e sua defesa 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Literature review within the themes worked by the research theme chosen by the student 
2. Planning of an individual research project and beginning of its implementation 
3. Writing and presenting a theoretical paper (critical literature review) 
4. Elaboration of a report summarizing progress and defense 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

Após a experiência do 1º semestre, é suposto ser mais fácil focar-se um assunto específico e delimitar o campo 
possível de escolhas. Assim, a revisão da literatura (tópico 1) facilitará a escolha dos estudantes dos seus temas 
preferidos (objectivo A). 
Depois da escolha do tema, o/a estudantes trabalhará em questões de investigação específicas e daí será possível 
estabelecer o design da investigação (tópico 2) a desenvolver nos próximos anos. Isto responderá ao objectivo B. 
Finalmente, através da elaboração de uma revisão crítica da literatura e de um relatório de 5000 palavras 
sumarizando o progresso obtido, o objectivo C – desenvolver as competências de escrita e disseminação dos 
resultados – será cumprido. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

After the experience gained in the 1st semester, focusing on a specific subject and putting boundaries on the 
possible range of choices is supposedly easier. Thus literature review (topic 1) will facilitate the students’ choice of 
their preferred themes (objective A).  
After the choosing a theme, the student will work on specific research questions and from there it will be possible to 
establish a research design (topic 2) in the next years. This will answer objective B. 
Finally, by drafting and creating a critical review of literature, and by drafting a 5000-word report summarizing 
progress, objective C – to develop students’ skills of writing and dissemination of results – will be met. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Metodologias de ensino: 
i) Reuniões com a equipa de investigação na qual estarão presentes o orientador da dissertação, outros 
investigadores e os alunos/as de doutoramento que façam parte da mesma linha de investigação  
ii) Inclusão dos/das alunos/nas nos procedimentos de investigação da linha por forma a poderem ter formação nos 
ditos procedimentos e poderem recolher os dados para a sua investigação individual  
iii) Reuniões de supervisão individual para acompanhamento do andamento da investigação de cada aluno 
Avaliação:  
Cada aluno/a será avaliado pela elaboração de um artigo teórico e da apresentação e defesa do seu relatório de 
progresso, que será feito mediante a presença de dois avaliadores: o orientador dos trabalhos e um outro 
doutorado daquele domínio da especialidade. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Teaching methodologies:  
i) Meetings with the research team in which the supervisor, other researchers and all PhD students belonging to the 
same research line will be present 
ii) Allowing the student to participate in the different tasks of the research project and to be trained in them and 
collect data for his/her individual investigation  
iii) Individual meetings with the thesis supervisor focused on the research implementation  
Assessment:  
Each student will be assessed based on drafting of the written article and on the presentation and defense of a 
report of progress, in the presence of two assessors 

 
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

A primeira metodologia - i) Reuniões com a equipa de investigação na qual estarão presentes o orientador da 
dissertação, outros investigadores e estudantes que façam parte da linha de investigação - relaciona-se com o 
primeiro objectivo: A. Escolha do tema. Este contacto favorece a discussão de diversas alternativas e facilita a 
escolha. Também se pode dar lugar a apresentações de pequenas partes do trabalho, facilitando o objectivo C. 
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A segunda metodologia - ii) Inclusão dos/das alunos/nas nos procedimentos de investigação da linha de forma a 
poderem ter formação nos ditos procedimentos e poderem recolher os dados para a sua investigação individual – 
vai permitir que o/a aluna tenha formação de diferentes procedimentos (desde recolha a recolha da amostra, à 
cotação dos dados, à realização de procedimentos de acordo intercotador, entre outrosb.) e se inicie a recolha de 
dados, cumprindo-se, em parte, o segundo objectivo: B. Permitir que o/a aluno/a de doutoramento elabore o 
desenho da sua investigação de doutoramento, passando por uma revisão bibliográfica sistemática, formulação de 
problemas de investigação e hipóteses, desenho do procedimento de recolha de dados e respectivo protocolo de 
avaliação (escolha de instrumentos) e inicie a recolha de dados. 
A terceira metodologia - iii) Reuniões de supervisão individual para acompanhamento do andamento da 
investigação de cada aluno - irão possibilitar ao/à aluno/a um acompanhamento próximo do/a seu/sua orientador/a, 
garantindo-se desta forma, que os seus trabalhos de investigação possam evoluir através da discussão de dúvidas 
e orientação/ formação científica do doutorando. Assim, esta metodologia tanto cobre o segundo como terceiros 
objectivos: B. Permitir que o/a aluno/a de doutoramento elabore o desenho da sua investigação de doutoramento, 
passando por uma revisão bibliográfica sistemática, formulação de problemas de investigação e hipóteses, 
desenho do procedimento de recolha de dados e respectivo protocolo de avaliação (escolha de instrumentos) e 
inicie a recolha de dados; C. Desenvolver no/a aluno/a competências para a divulgação dos resultados da sua 
investigação: escrita de artigos científicos, posters e comunicações orais. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

Teaching methodologies: 
The first methodology - i) Meetings with the research team in which the supervisor, other researchers and the PhD 
students of the same research line will be present – it relates to the first objective - A. Choice of the theme. This 
contact favors the discussion of different alternatives, facilitating the choice. It also enables small presentations, 
making objective C easy to achieve. 
The second methodology - ii) Allowing the student to participate in the different tasks of the research project and to 
be trained in them and collect data for his/her individual investigation – it will allow the student to have training on 
the different research procedures (from data collection, scoring, reliability and so forthb) and start data collection 
covering, in part, the first objective: B. Help the PhD student to develop his/her research design by conducting a 
systematic literature review, problem and hypothesis formulation, by developing the procedures for data collection 
(choice of assessment instruments) and start data collection. 
The third methodology, iii) Individual meetings with the thesis supervisor focused on the research implementation 
will provide the student with the opportunity to discuss with the supervisor issues regarding the ongoing research 
and scientific training. This methodology covers the second and third objectives: B. Help the PhD student to 
develop his/her research design by conducting a systematic literature review, problem and hypothesis formulation, 
by developing the procedures for data collection (choice of assessment instruments) and start data collection and 
C. Develop the student’s capacity to communicate his/her research results: how to write a paper, a poster session 
and oral presentation. 
Assessment: The methodology chosen for assessment purposes gives the student an opportunity to further his/her 
knowledge on the topic of communicating results to the scientific community, as well as prepare his/her subsequent 
steps.  

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th 
ed.). Washington, DC: Author. 
Bell, S. S. (2009). Librarian's guide to online searching (2.º ed.). Englewood: Libraries Unlimited. 
Creswell, J. W. (2008). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3.º ed.). 
Thousand Oaks: Sage Publication. 
Field, A. P. (2009). Discovering statistics using SPSS (3º ed.). London: Sage. 
Nicol, A. M. N., &, Pexman, P. M. (2010). Presenting your findings: A practical guide for creating tables. Washington, 
DC: Author. 
Mitchell, M. L., & Jolley, J. M. (2012). Research design explained (8th edition). Belmont, CA, USA: Wadsworth, 
Cengage Learning. 

 

Mapa IV - Supervisão de Casos Clínicos / Supervision of Clinical Cases. 

3.3.1. Unidade curricular: 
Supervisão de Casos Clínicos / Supervision of Clinical Cases. 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Carla Alexandra Castro Cunha (30 horas tutoriais) 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Anita Santos, João Salgado, Eva Costa Martins, Inês Mendes, Marisalva Fávero, José Paulo Almeida (30 horas 
tutoriais cada) 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes): 

A. O objectivo geral é facilitar o trabalho do/a terapeuta numa terapia específica (terapia focada nas emoções, 
terapia narrativa ou terapia narrativa), tendo por base os conhecimentos prévios adquiridos no ano anterior (1º e 2º 
semestre). Isto implica os seguintes objectivos específicos: 

Page 42 of 69NCE/12/00281 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

2012-10-15http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=f1313ccd-c608-b88e-e03...



a) Ser capaz de estabelecer uma relação terapêutica 
b) Efetuar uma avaliação clínica adequada ao modelo 
c) Desenvolver uma formulação clínica adequada; 
d) Estabelecer um plano terapêutico adequado e implementá-lo 
B. Ser capaz de escrever relatórios clínicos dentro da abordagem escolhida 
C. Desenvolver a reflexão crítica sobre a própria prática, com vista a promover um desenvolvimento futuro 
sustentado. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by the 
students): 

A. The general goal is to facilitate the therapist work in one specific therapy (emotion-focused therapy, cognitive-
behavioral therapy, or narrative therapy), based on the previous learning (two semesters of the 1st year). That calls 
for the acquisition of the following specific abilities: 
a) To be able to establish a therapeutic relationship; 
b) To be able of doing a clinical assessment adequate to the therapeutic model; 
c) To develop an adequate case formulation; 
e) To develop and implement an adequate therapeutic plan. 
B. To be able to draft clinical reports within the therapeutic approach. 
C. To develop critical reflection about ones’ own practice, in order to foster future sustained development. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

Esta unidade funciona como um estágio. O/A estudante terá 60 horas de prática supervisionada com clientes reais. 
Cada um/a acompanhará 3 a 4 casos de terapia. Estes casos serão seleccionados com os seguintes critérios: 
sintomatologia leve a moderada; quadros diagnósticos para os quais a terapias em causa se revelou empiricamente 
eficaz (e.g., depressão, nos 3 modelos). Todos os casos serão gravados em vídeo e toda a supervisão terá por base 
esses vídeos. Em termos de conteúdos, teremos: 
1. Sessões de avaliação 
1.1 Entrevista clínica de diagnóstico 
1.2 Escrita de relatórios detalhado de avaliação 
2. Sessões 
2.1 Sessões semanais (3 a 4 casos; 50 min/sessão; 15 a 20 sessões; total=60 sessões) 
2.2 Relatórios semanais de cada caso 
2.3 Observação e discussão dos vídeos das sessões 
2.4 Escrita de uma formulação clínica de cada caso 
2.5 Conclusão do caso 
3. Relatório final de cada caso 
4. Relatório final do estágio 

 
3.3.5. Syllabus: 

This course works as a placement with 60 hours of supervised practice of therapy with real clients (each therapist 
will have 3 to 4 cases). These cases will be selected with the following criteria: mild to moderate symptomatology; 
diagnostic conditions with which the therapy has proven to be efficient (e.g., depression, in the 3 therapeutic 
models). All the cases will be videotaped for supervision purposes. The contents will be as follows: 
1. Assessment sessions 
1.1 Clinical diagnostic in-depth interview 
1.2 Drafting a detailed assessment report 
2. Sessions 
2.1 Weekly sessions (3 to 4 cases; 50 minutes/session; 15 to 20 sessions; total =60 sessions) 
2.2 Weekly reports of each case 
2.3 Observations and discussion of the videotaped sessions 
2.4 Writing a clinical formulation of each case 
2.5. Concluding cases 
3. Final report of each case 
4. Final report of the internship 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

É através da prática continuada, observação, feedback, correcção e melhoramento da própria prática ao longo das 
várias fases de um processo terapêutico que é possível desenvolver um/a terapeuta. Assim, o objectivo A e todos 
os seus objectivos específicos serão cumpridos pela prática e supervisão de todas as fases do processo (tópico 
1.1, 2.1, 2.3, 2.5). Em ordem a ser capaz de desenvolver uma formulação clínica e foco terapêutico, será também 
importante a escrita e o feedback sobre estes dois aspectos (tópico 1.2 e 2.4). 
Ao mesmo tempo, a capacidade dos estudantes em adaptarem a sua escrita a relatórios profissionais dentro da 
abordagem escolhida (objectivo B) será cumprida pela prática continuada de escrita de diferentes tipos de 
relatórios e outros procedimentos de planeamento (tópicos 1.2, 2.2, 3, 4). 
Esta prática e escrita, especialmente os relatórios finais (3) e a conclusão do relatório do estágio (4) também 
favorece a análise crítica de si mesmo/a, facilitando o próprio desenvolvimento depois desta supervisão inicial 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

It is through the ongoing practice, observation, feedback, correction, and improvement of one’s own practice 
through all the phases of therapeutic process that it is possible to develop a therapist. Thus, objective A and all its 
specific objectives will be met by the practice and supervision of the all the phases of the process (topics 1.1, 2.1, 
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2.3, 2.5). In order to be able to develop a clinical formulation and focus, it will also be important the writing and 
feedback about these topics (topics 1.2 and 2.4) 
At the same time, the students ability to adapt their writing to professional reports within the chosen approach 
(objective B) will be met by the ongoing practice of writing several types of reports and other planning procedures 
(topics 1.2, 2.2, 3, and 4). 
This practice and writing, especially the final reports (3) and the conclusion of the report of the placement (4) also 
favor the one’s critical analysis, facilitating the sustained self- development after this initial supervision. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

1. Métodos de aprendizagem de acção-reflexão. Assumindo-se um novo papel (role-taking) os estudantes são 
confrontados com novos desafios que exigem novos usos dos recursos pessoais. Esta acção induz a necessidade 
de uma reflexão continuada sobre o curso dos acontecimentos, com vista a avaliar as necessidades do formando e 
fornecer possíveis caminhos de desenvolvimento e segurança. 
2. Supervisão de sessões de terapia gravadas 
Estes vídeos darão uma oportunidade de promover uma reflexão conjunta sobre o processo. Serão sublinhadas as 
acções terapêuticas específicas que tiveram um bom impacto no processo, assim como problemas específicos 
serão cuidadosamente detalhados e analisados. 
3. Métodos adicionais específicos 
Sempre que necessário, os estudantes serão aconselhados a fazer leituras específicas, observações de vídeos ou 
exercícios específicos (e.g., exercícios experienciais) 
A avaliação é feita a partir da avaliação contínua do trabalho desenvolvido e do relatório final produzido 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

1. Action-reflection method of learning. By taking on a new role (role-taking) the students are faced with new 
challenges that demand novel use of one’s resources. This action induces the need for a continuous reflection 
about the course of events, in order to assess the needs of the learner and to provide possible pathways of 
development and security. 
2. Supervision of recorded therapy sessions 
These videos will give an opportunity to foster joint reflection about the process. Emphasis will be given to the 
specific therapeutic actions that had a good impact on the process, as well as specific problems will be carefully 
detailed and analyzed. 
3. Additional possible methods: 
Whenever necessary, the student will be advised to do specific readings, observations of filed videos, or specific 
exercises (e.g., role-playing, experiential exercises) 
The assessment is based on the continuous assessment of the work produced across the placement and of the final 
report. 

 
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

Os estudantes escolherão um modelo de terapia, para os quais o corpo docente está devidamente formado: Terapia 
Focada nas Emoções (João Salgado, Carla Cunha, Inês Mendes, Marisalva Fávero); Terapia Cognitivo-
Comportamental (Anita Santos, José Paulo Almeida; Eva Costa Martins); ou Terapia Narrativa (Anita Santos, Inês 
Mendes, Carla Cunha, João Salgado). Ao escolher essa terapia, ser-lhe-á atribuído um supervisor adequado que 
supervisiona um a dois alunos em regime de tutoria. 
As metodologias são completamente coerentes com os objectivos. Por um lado, na medida em que se trata de um 
estágio no qual o/a estudante assume o papel de um/a terapeuta, cria-se o desafio necessário. Por outro lado, a 
supervisão cria as condições necessários de apoio aos estudantes, em ordem a permitir o seu desenvolvimento 
adequado. Assim, o modelo de acção-reflexão do estágio e a prática supervisionada permite preencher o objectivo 
de facilitar o trabalho do/a estudante enquanto terapeuta (objectivo A), promover as competências de comunicação 
profissional (objectivo B), bem como a auto-reflexão e a o próprio desenvolvimento (objectivo C). 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

The students will chose one therapeutic model in which the academic model is properly trained: Emotion Focused 
Therapy (João Salgado, Carla Cunha, Inês Mendes, Marisalva Fávero Cognitive-Beahvioral Therapy (Anita Santos, 
José Paulo Almeida; Eva Costa Martins); ou Narrative Therapy (Anita Santos, Inês Mendes, Carla Cunha, João 
Salgado). 
The methodologies are entirely coherent with the objectives. On one hand, since it works as a placement in which 
the student takes on the role of an emotion-focused therapist this creates the necessary challenge. On the other 
hand, the supervision creates the necessary conditions of support to the students, in order to allow their adequate 
development. Thus, the action-reflection model of a placement and the supervised practice allow to meet the 
objective of facilitating the work of the student as an emotion-focused therapist (objective A), to promote skills of 
professional communication (objective B), as well as self-reflection and development (objective C). 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

Elliott, R., Watson, J. C., Goldman, R., & Greenberg, L. S. (2004). Learning emotion-focused therapy: the process-
experiential approach to change. Washington, DC: American Psychological Association. 
Greenberg, L. S. (2010). Emotion Focused Therapy. Washington, DC: APA. 
  Lock,  A., & Strong, T. (2012) (Eds.). Discursive Perspectives in Therapeutic Practice. New York: Oxford University 
Press.     
Madigan. S. (2010). Narrative Therapy. Washington: APA. 
White, M. (2007). Maps of narrative practice. N.Y: Norton. 
Kazantzis, N., Reinecke, M. A., & Freedman, A. (Eds.), (2010). Cognitive and behavioral theories in clinical practice. 
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NY: The Guilford Press 
Kendall, P. C. (Ed.). (2012). Child and adolescent therapy: Cognitive-behavioral procedures (4th edition). NY: The 
Guilford Press 
Persons, J. B. (2008). The case formulation approach to cognitive – behavior therapy. NY: The Guilford Press 

 

Mapa IV - Intervenção Clínica com Populações Específicas: Crianças e Adolescentes  

3.3.1. Unidade curricular: 
Intervenção Clínica com Populações Específicas: Crianças e Adolescentes  

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Eva Inês Costa Martins (15 horas) 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

José Paulo Correia de Almeida (15 horas) 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes): 

À semelhança da unidade curricular Intervenção Clínica com Populações Específicas de Adultos, esta unidade 
curricular tem por objetivo global complementar as competências de intervenção clínica desenvolvidas no 1º ano do 
doutoramento em Psicologia Clínica, desta feita, com crianças e adolescentes. Propõe-se alargar e aprofundar 
diferentes modelos explicativos e de intervenção clínica partindo das características clínicas de 
populações/perturbações psicológicas específicas da infância e da adolescência por abordar. 
Neste sentido, espera-se consolidar a prática clínica autónoma dos doutorandos com uma compreensão da 
intervenção clínica mais alargada, contextualizada e adaptada às características das populações/perturbações 
selecionadas. Espera-se ainda desenvolver uma visão mais completa da intervenção clínica com crianças e 
adolescentes como integradora de diferentes modelos teóricos, áreas sociais, contextos e equipas 
multidisciplinares. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by the 
students): 

Like the curricular unit Clinical Intervention with specific adult populations, this curricular unit has the general goal 
to complement the clinical intervention skills developed in the 1st year of the doctoral program in Clinical 
Psychology; in this case, with children and adolescents. It proposed to expand and prepare different comprehensive 
models of clinical intervention from the clinical characteristics of specific children or adolescent 
populations/psychological disorders still not approached.  
Therefore, it is expected to consolidate autonomous clinical practice of the doctoral students with an understanding 
of clinical intervention more expanded, contextualized, and adjusted to the clinical characteristics of the selected 
populations/disorders. It is also expected to develop a more complete view of clinical intervention with children and 
adolescents as integrative of different theoretical models, social areas, contexts, and multidisciplinary teams. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1.Perturbações do desenvolvimento 
1.1.Perturbações do espetro do autismo 
1.1.1.Características clínicas 
1.1.2.Teorias etiológicas 
1.1.3.Modelos de intervenção clínica  
1.2.Outras perturbações do desenvolvimento 
2.Dificuldades de aprendizagem 
2.1.Etiologia e evolução 
2.2.Modelos de intervenção clínica multisistémica 
3.Perturbações emocionais na adolescência 
3.1.Psicopatologia na adolescência 
3.2.Implicações terapêuticas e modelos explicativos de intervenção clínica 
4.Mau trato, abuso e negligência 
4.1. Avaliação e enquadramento legal 
4.2.Prevenção primária e secundária 
4.3.Intervenção clínica multisistémica em contexto multidisciplinar 
4.4.Programas de intervenção empiricamente validados 
5. Intervenção psicológica em contexto pediátrico 
5.1. Pressupostos básicos da Psicologia Pediátrica (PP) 
5.2. Implicações psicológicas, desenvolvimentais e psicossociais da doença na infância 
5.3. Avaliação psicológica e psicossocial em PP 
5.4. Intervenção psicológica, desenvolvimental e psicossocial  

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Developmental disorders 
1.1. Autism spectrum disorders 
1.1.1. Clinical characteristics 
1.1.2. Etiological theories 
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1.2. Other developmental disorders 
1.1.3. Models of clinical intervention 
2. Learning disabilities  
2.1. Etiology and evolution  
2.2. Models of multisystemic clinical intervention  
3. Emotional disorders in adolescence 
3.1. Psychopathology in adolescence 
3.2. Therapeutic implications and theoretical models of clinical intervention  
4. Maltreatment, abuse, and neglect 
4.1. Assessment and legal framework 
4.2. Primary and secondary prevention 
4.3. Multisystemic clinical intervention in a multidisciplinary context 
4.4. Evidence-based intervention programs 
5. Psychological intervention in pediatric context 
5.1. Basic assumptions of Pediatric Psychology (PP) 
5.2. Psychological, developmental, and psychosocial implications of illness in infancy 
5.3. Psychological and psychosocial assessment in PP 
5.4. Psychological, developmental and psychosocial intervention in PP 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

A unidade curricular está dividida em módulos independentes dedicados à intervenção clínica com perturbações 
específicas da infância e da adolescência. As populações/perturbações específicas selecionadas reúnem, quer 
características epidemiológicas com expressão significativa na população geral, quer níveis superiores de eficácia 
associada à intervenção clínica. O módulo das perturbações do desenvolvimento foca-se, sobretudo, nas 
perturbações do espetro do autismo (PEA), um conjunto de perturbações complexas habitualmente pouco 
abordadas na formação em Psicologia. Inclui uma revisão geral das características clínicas e das teorias etiológicas 
das PEA, bem como a elaboração sobre os modelos de intervenção clínica. No módulo de dificuldades de 
aprendizagem (DA), propõe-se uma revisão geral da etiologia e da evolução deste tipo de perturbação na infância e 
na adolescência, com particular foco no papel dos fatores familiares e educacionais, bem como das transições e 
obstáculos à adaptação ao longo do desenvolvimento. São também elaborados modelos de intervenção clínica 
multisistémicos. O módulo de perturbações emocionais na adolescência inicia com o enquadramento geral das 
características desenvolvimentais da psicopatologia na adolescência, focando a vulnerabilidade e os fatores de 
risco, bem como a resiliência, os recursos e os fatores protetores. Enfatiza ainda as implicações terapêuticas e os 
modelos explicativos de intervenção clínica. O módulo sobre mau trato, abuso e negligência começa por definir os 
principais conceitos e fenómenos associados a estas condições, bem como por rever os procedimentos específicos 
de avaliação e de enquadramento legal da intervenção clínica nestes contextos. São abordados programas de 
prevenção primária e secundária, bem como de intervenção clínica em contexto multidisciplinar recorrendo a 
modelos de intervenção multisistémica. Termina com uma revisão dos programas de intervenção clínica no mau 
trato, abuso e na negligência infantil com eficácia demonstrada. Por último, o módulo de intervenção em contexto 
pediátrico, mais orientado para a intervenção clínica em contexto de saúde na infância, começa por abordar as 
especificidades da psicologia clínica e da saúde aplicadas à criança e ao adolescente. De seguida são revistas as 
implicações psicológicas, desenvolvimentais e psicossociais da doença na qualidade de vida da criança. Neste 
contexto, são ainda enfatizados instrumentos de avaliação específicos, bem como a definição de planos de 
intervenção psicológica, desenvolvimental e psicossocial de promoção da adaptação à doença e adesão ao 
tratamento. A abordagem da intervenção clínica nestes cinco tipos de populações específicas vai de encontro ao 
objetivo global da unidade curricular: complementar, alargar e adaptar a formação dos doutorandos à prática 
aplicada do psicólogo clínico com crianças e adolescentes, integrada em planos multidisciplinares e natureza 
multisistémica. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

The curricular unit is divided into independent modules each one dedicated to clinical interventions with specific 
disorders in childhood and adolescence. The specific populations/psychological disorders gather together 
epidemiological characteristic with significant impact in general population, and higher levels of efficiency related to 
clinical intervention. 
The module of developmental disorders focus, mainly, on autism and other pervasive disorders, a group of complex 
disorders usually less approached in Psychology courses. It includes a general review of the clinical characteristics 
and etiological theories of autism disorders, as well as the preparation of the clinical intervention models. In the 
module related to learning disabilities (LD), it is proposed a general review of the etiological and evolution of this 
type of disorder in childhood and adolescence, with a particular emphasis on the role of family and educational 
factors, as well as transitions and obstacles to adaptation, throughout development. Multi-systemic models of 
clinical intervention are also elaborated. The module regarding emotional disorders in adolescence starts with an 
integration of the general developmental characteristics of psychopathology in adolescence, emphasizing the 
vulnerability and risk factors, as well as resilience, resources, and protective factors. Emphasis is also given to the 
therapeutic implications and comprehensive models of clinical intervention. The module related to clinical 
intervention in child maltreatment, abuse, and neglect starts by defining the main concepts and phenomena related 
to these conditions, as well as by reviewing the specific assessment and legal procedures of clinical intervention in 
these contexts. The approach is related to primary and secondary prevention programs, as well as clinical 
intervention programs in multidisciplinary context, resorting to multi-systemic models of intervention. A review of 
the evidence-based clinical intervention programs in child abuse and neglect takes place in the end. Finally, the 
module about intervention in pediatric context, specifically oriented to clinical intervention in health context, starts 
by approaching the specificities of clinical and health psychology applied to infancy and adolescence. Following, 
the psychological, developmental, and psychosocial implications of illness in children’s quality of life are reviewed. 
In this context, specific assessment instruments, as well as the definition of psychological, developmental, and 
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psychosocial intervention plans to promote the adaptation to illness and treatment adherence are emphasized. 
The clinical intervention approach with these five types of specific populations accomplishes the general objective 
of the curricular unit: to complement, expand, and adjust the doctoral student knowledge to the clinical psychologist 
practice with children and adolescents integrated in multidisciplinary and multi-systemic plans. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As metodologias de ensino incluem: a exposição oral de conteúdos teóricos; a apresentação, análise e formulação 
clínica de casos práticos; o contacto com programas de intervenção específica através da análise de documentos, 
de documentários, e/ou de testemunhos reais de especialistas ou de clientes; e a elaboração de planos de 
intervenção clínica para casos práticos fornecidos pelo docente, com ressalva das questões éticas. A avaliação é 
contínua e consiste na elaboração de um “dossier de aprendizagem” (learning log) que permite ao doutorando 
registar os conhecimentos adquiridos ao longo dos conteúdos e as atividades propostos por cada módulo. Com 
esta metodologia de avaliação o doutorando tem a oportunidade de registar e refletir sobre as suas aprendizagens, 
conciliando a avaliação de todos os módulos em conjunto, bem como elaborar as suas conclusões relativas à 
unidade curricular no seu todo. O “dossier de aprendizagem” vale 100% da nota final. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching methodologies include: verbal exposition of theoretical contents; presentation, analysis and clinical 
case formulation of practical cases; contact with specific intervention programs through document analysis, 
documentary discussion, and/or real testimony from specialists or clients; and the elaboration of clinical 
intervention plans to practical cases provided by the teacher, ensuring the ethical questions. 
The assessment is continuous, and consists in the preparation of a learning log that allows the doctoral student to 
record the knowledge acquired throughout the contents and activities proposed by each module. With this 
assessment methodology the doctoral student has the opportunity to record and reflect on its learning, as well as to 
prepare his/her conclusions concerning the entire curricular unit. The learning log accounts for 100% of the final 
grade. 

 
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

O “dossier de aprendizagem” oferece ao doutorando uma forma de registar as aprendizagens relacionadas com as 
atividades da unidade curricular e dá-lhe uma oportunidade de refletir sobre as ideias discutidas durante os 
módulos e sobre o que aprendeu durante a apresentação dos conteúdos, as discussões e as leituras. Deve refletir 
de facto a análise, síntese e interpretação do que o doutorando aprendeu. O “dossier de aprendizagem” também 
oferece ao dourando a oportunidade de identificar temas relevantes do material do modulo, estabelecer relações 
entre o que aprendeu e a sua experiência pessoal, e reunir as suas ideias e pensamentos num todo coeso. Através 
do “dossier de aprendizagem” o doutorando poderá demonstrar que tem refletido criticamente sobre o material 
apresentado em cada módulo e desenvolver a sua própria opinião sobre o que aprendeu. Algumas questões podem 
ajudar a organizar o “dossier de aprendizagem”: como é que o doutorando reagiu às apresentações e análises dos 
módulos; que tipo de questões lhe foram suscitadas a partir das leituras e das análises; como é que reagiu a algo 
que tenha lido ou descoberto fora das aulas dos módulos; como é que relaciona a informação apresentada, lida ou 
analisada com a sua experiência pessoal; com que aspetos concordou ou discordou do material apresentado, 
analisado ou lido; que novos conhecimentos adquiriu a partir do material apresentado, analisado ou lido; e, como é 
que pode aplicar o que aprendeu à sua prática futura. Deste modo, o “dossier de aprendizagem” parece ser a 
metodologia de avaliação mais adequada a esta unidade curricular na medida em permite dar conta das suas 
especificidades por ser dividida em vários módulos, apresentados por diferentes docentes. No que diz respeito às 
metodologias de aprendizagem especificamente adoptadas pelos vários módulos, a exposição oral dos conteúdos 
teóricos, apresentação, análise e formulação clínica de casos práticos; o contacto com programas de intervenção 
específicos através da análise de documentos, da discussão de documentos e/ou de testemunhos reais de 
especialistas ou de clientes; e a elaboração de planos de intervenção clínica em casos fornecidos pelo docente, 
parecem ser o tipo de metodologias mais adaptado à potencialização do conhecimento e do desenvolvimento de 
competências de cada módulo independente. A utilização do “dossier de aprendizagem” como metodologia de 
avaliação também deverá potenciar a aquisição de conhecimento de competências, promovendo a eficácia das 
metodologias de ensino. Deste modo, a opção pela utilização do “dossier de aprendizagem” como metodologia de 
avaliação permitirá complementar as metodologias de ensino e servir de fator motivacional da assiduidade e 
participação nos módulos, e do desenvolvimento das competências inerentes aos objetivos da unidade curricular. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

The learning log provides a way for the doctoral student to record his/her curricular unit related learning activities 
and provides an opportunity to think about ideas discussed during modules and reflect on what he/she learned 
during the modules presentations, discussion and readings. It should reflect actual analysis, synthesis and 
interpretation of what the doctoral student has learned. The learning log will also provide the doctoral student with 
an opportunity to identify relevant issues from the module material, allow him/her to make connections between 
what he/she had learned and his/her own personal experience and provide him/her a way to sort his/her ideas and 
thoughts into a cohesive whole.  
Through the learning log the doctoral student might demonstrate that he/she have given some critical thought to the 
material presented in each module and developed his/her own opinion of what he/she had learned. Some issues that 
can help to organize the learning log are: How the doctoral student reacted to the module presentations or analysis; 
What kind of questions popped into his/her head from the readings or analyses; How did he/she reacted to 
something he/she read or discovered outside module time; How does he/she relates the information presented, read 
or analyzed to his/her own personal experience; What things did he/she agree or disagree with the material 
presented, discussed or read; What new knowledge did he/she gain from the material presented, discussed or read; 
and, How he/she might apply what he/she learned in a future application. Therefore, the learning log seems to be the 
most adequate assessment methodology for this curricular unit since it accounts for its specificities as being 
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divided into several modules, taught by different teachers. 
As regards the teaching methodologies specifically adopted by the several modules, the verbal exposition of 
theoretical contents; the presentation, analysis and clinical case formulation of practical cases; the contact with 
specific intervention programs through document analysis, documentary discussion, and/or real testimony from 
specialists or clients; and the elaboration of clinical intervention plans to practical cases provided by the teacher, 
seem to be the type of methodologies most adjusted to potentiate knowledge and the skills development in each 
independent module. The use of the learning log as assessment method will also potentiate the knowledge and 
skills acquisition, promoting the efficiency of the teaching methodologies. Therefore, the option of using the 
learning log as assessment methodology will allow to complement the teaching methodologies and to serve as a 
motivational factor for assiduity and modules participation, and for development of the skills underlying the 
objectives of the curricular unit. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

Adler-Tapia, R (2012). Child Psychotherapy: Integrating Developmental Theory into Clinical Practice. NY: Springer  
Carr, A. (2006). The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology: A Contextual Approach (2nd Edition). 
NY: Routledge 
Finkelhor D. (2008). Childhood Victimization: Violence, Crime, and Abuse in the Lives of Young People. NY: Oxford 
University Press 
Roberts, M. C. & Steele, R. G. (Eds.), (2010). Handbook of pediatric psychology (4th edition). NY: The Guilford Press 
Swanson, H. L., Harris, K. R., & Graham, S. (Eds.), (2003). Handbook of learning disabilities. NY: The Guilford Press 
Volkmar, F. R., Paul, R., Klin, A., & Cohen, D. (Eds.), (2005). Handbook of autism and other pervasive developmental 
disorders. Volume 1: Diagnosis, development, neurobiology, and behavior (3rd edition). NY: John Wiley & Sons, Ltd 
Wolfe, D. A. & Mash, E. J. (2006). Behavioral and Emotional Disorders in Adolescents: Nature, Assessments, and 
Treatment. NY: The Guilford Press 

 

Mapa IV - Intervenção Clínica com Populações Específicas: Adultos  

3.3.1. Unidade curricular: 
Intervenção Clínica com Populações Específicas: Adultos  

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Marisalva Fernandes Favero (15h) 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Ana Sofia Antunes das Neves (15h)  

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes): 

A unidade curricular tem por objetivo global complementar as competências de intervenção clínica desenvolvidas 
no 1º ano do doutoramento em Psicologia Clínica: alargar e aprofundar diferentes modelos explicativos e modelos 
de intervenção clínica aplicados a populações específicas. Neste sentido, espera-se consolidar a aprendizagem e a 
prática clínica autónoma com uma compreensão mais alargada da intervenção clínica, contextualizada e adaptada à 
manifestação particular das perturbações psicológicas. Espera-se, ainda, desenvolver uma visão alargada do que é 
a intervenção psicológica clínica como prática que pode reunir contributos de diferentes modelos teóricos e áreas 
sociais, bem como contribuir para a intervenção multidisciplinar. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by the 
students): 

The general objetive of the curricular unit is to complement skills in clinical intervention developed in the 1st year of 
the doctoral program in Clinical Psychology: to expand and to go deeper on the theoretical and clinical intervention 
models applied to specific populations. Therefore, it is expected to consolidate an autonomous clinical practice 
through a more expanded and contextualized understanding of clinical intervention adjusted to the particular 
manifestations of psychological disorders. It is also expected to develop an extended perspective of what clinical 
intervention is, as a kind of practice that can integrate contributions from different theoretical models and social 
areas, as well as to contribute to the multidisciplinary intervention. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

A unidade curricular propõe diferentes módulos sobre intervenção clínica com populações adultas específicas. Os 
conteúdos programáticos de cada módulo contemplam: 
1. Avanços mais recentes na investigação clínica sobre as populações adultas específicas 
2. A caracterização epidemiológica e respetiva comorbilidade com perturbações clínicas 
3. A revisão das características clínicas das populações adultas específicas 
4. A abordagem dos principais modelos teóricos explicativos 
5. A abordagem dos principais modelos de intervenção clínica 
6. A abordagem das competências multiculturais 
As populações específicas selecionadas são as seguintes: 
1. Vítimas de crimes 
2. Ofensores/Agressores 
3. População LGBT 
4. Toxicodependentes 
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5. Grupos étnicos/Imigrantes 
 
Tendo em conta a especificidade das populações selecionadas, serão abordadas as principais perturbações 
psicopatológicas (e.g., Perturbações de Humor, de Ansiedade, etc.) 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. The review of the most recent breakthroughs in research about each population 
2. The epidemiological characterization of each population and the comorbility with psychological disorders 
3. The review of the clinical characteristics of each population 
4. The approach of the most important theoretical models of each population 
5. The approach of the most important models of clinical intervention with each population 
The specific populations/psychological disorders selected and divided into modules are: 
1. Victims of crimes 
2. Offenders/Agressors 
3. Substance abuse and dependence 
4. Ethnic groups/Immigrants 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

Em coerência com os objetivos definidos para a unidade curricular, os conteúdos programáticos começam por 
propor que a abordagem de cada população, ou seja, de cada módulo, comece com uma breve revisão dos avanços 
mais recentes e significativos da investigação com as diferentes populações específicas em causa (ponto 1), das 
suas características epidemiológicas e a comorbilidade com outras perturbações (ponto 2) e das suas 
características clínicas (ponto 3). A revisão destes dois aspetos permitirá relembrar a caracterização de cada 
condição, mas também consolidar o conhecimento em torno dessa temática salvaguardando as inovações mais 
recentes na conceptualização e posterior intervenção clínica específicas. Cada módulo prossegue com a 
apresentação e elaboração dos modelos teóricos explicativos mais proeminentes na conceptualização das 
problemáticas inerentes a cada população específica (ponto 4). Esta abordagem ao enquadramento teórico da 
conceptualização das diferentes condições clínicas permitirá o alargamento dos modelos teóricos propostos no 1º 
ano do plano de estudos do doutoramento em Psicologia Clínica. Permitirá também o alcance de uma compreensão 
da perturbação psicológica como passível, por vezes, de integrar contributos de diferentes, mas compatíveis, 
modelos teóricos. Por último, cada módulo deverá incidir sobre o principal objetivo da unidade curricular: o treino e 
o alargamento de competências de intervenção clínica com populações adultas específicas (ponto 5). Neste âmbito 
espera-se desenvolver uma compreensão integrada e contextualizada da intervenção clínica, adaptada à 
especificidade de cada população. Pretende-se também promover a aplicação prática de estratégias e técnicas de 
intervenção, além do desenvolvimento das competências de formulação clínica de casos práticos e de planeamento 
da intervenção adaptadas à especificidade de cada condição clínica. Por fim, espera-se promover e consolidar 
competências de intervenção clínica integradas em planos de intervenção multidisciplinares e multissistémicos, 
bem como de intervenção a curto e a longo prazo, com particular atenção às condições crónicas e/ou de 
intervenção de longa duração. 
A unidade curricular assume, assim, o seu objetivo global: complementar, alargar e adaptar a formação dos 
doutorandos à prática aplicada do psicólogo clínico. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

In accordance with the objetives previously defined for the curricular unit, the syllabus starts by proposing that the 
approach of each specific population/psychological disorder (i.e., each module) may start with a brief review of the 
most recent and significant breakthroughs in research about the different specific populations (point 1), their 
epidemiological characterization and the comorbilty with other disorders (point 2), and their clinical characteristics 
(point 3). The review of these two subjects will allow, not only to remember the characterization of each clinical 
condition, but also, to consolidate the knowledge about that subject, safeguarding the most recent innovations in 
specific conceptualization and further clinical intervention. 
Each module proceeds with the presentation and preparation of the most prominent theoretical models of 
conceptualization of the difficulties underlying each specific population (point 4). This approach to the theoretical 
conceptualization of different clinical conditions will allow expanding the theoretical models proposed in the 1st 
year of the doctoral cycle of studies in Clinical Psychology, namely, through their application to more specific, and 
potentially, more complex, psychological disorders. It will also allow the achievement of a new understanding of 
psychological disorder likely to integrate different contributions, but compatible, from distinct models. Finally, each 
module will focus on the general objetive of the curricular unit: the skills training and practice of clinical intervention 
with specific adult populations (point 5). On this subject it is expected to develop a contextualized and integrated 
understanding of clinical intervention, adjusted to the specificity of each population/psychological disorder. It also 
expected to promote the practical application of intervention strategies and techniques, beyond skills development 
in clinical case formulation of practical cases and intervention planning adjusted to the specificity of each clinical 
condition. Finally, it is expected to promote and consolidate clinical intervention skills integrated in multidisciplinary 
and multissystemic intervention plans, as well as in short and long term intervention plans, emphasizing long term 
interventions with chronic conditions.  
The curricular unit takes upon its main objetive: to complement, expand, and adjust doctoral students training to the 
clinical psychologist practice. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As metodologias de ensino incluem a exposição oral de conteúdos teóricos, a apresentação, análise e formulação 
clínica de casos práticos, o contacto com programas de intervenção específica através da análise de documentos, 
de documentários, e/ou de testemunhos reais de especialistas ou de clientes, role play e a elaboração de planos de 
intervenção clínica para casos práticos fornecidos pelos docentes, com ressalva das questões éticas. 
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A avaliação é contínua e consiste na elaboração de um “dossier de aprendizagem” (learning log), com a ponderação 
de 100% sobre a nota final, que permite ao doutorando registar os conhecimentos adquiridos, bem como as 
atividades propostas em cada módulo. Com esta metodologia de avaliação o doutorando tem a oportunidade de 
refletir sobre as suas aprendizagens, e, ao conciliar a avaliação de todos os módulos, elaborar as suas conclusões 
relativas à unidade curricular no seu todo.  

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching methodologies include verbal exposition of theoretical contents, presentation, analysis and clinical 
case formulation of practical cases, contact with specific intervention programs through document analysis, 
documentary discussion, and/or real testimony from specialists or clients, role play and the preparation of clinical 
intervention plans to practical cases provided by the teacher, ensuring the ethical questions. 
The assessment is continuous, and consists in the elaboration of a learning log, with 100% weighting on the final 
grade, that allows the doctoral student to register the knowledge acquired throughout the contents and activities 
proposed by each module. With this assessment methodology the doctoral student has the opportunity to reflect on 
its learning, as well as to prepare his/her conclusions concerning the entire curricular unit.  

 
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

Tendo em conta os objetivos da UC, que pretende em termos gerais complementar as competências de intervenção 
clínica desenvolvidas no 1º ano, através de uma perspetiva multidisciplinar de intervenções em populações 
específicas, a metodologia de ensino e de avaliação irá proporcionar a aplicação de modelos teóricos em casos 
clínicos concretos. Neste sentido, o racional teórico, que requer a leitura prévia da bibliografia, será apresentado 
através da exposição oral e do debate com o grupo-turma e articulado com a experiência prática. Os casos práticos, 
ao serem lecionados através de metodologias ativas, por docentes com formação e experiência profissional de 
intervenção com populações adultas específicas, proporcionarão ao doutorando o desenvolvimento de 
competências para intervenção em situações reais. 
O “dossier de aprendizagem”, por sua vez, ao possibilitar a articulação dos vários módulos fornece material para a 
reflexão crítica e o desenvolvimento de uma construção contínua do conhecimento. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

Given the goals of UC, which aims to broadly complementary skills of clinical intervention developed in the 1st year, 
through a multidisciplinary perspective of specific interventions in specific adult populations, teaching methodology 
and evaluation will provide the application of theoretical models in concrete clinical cases. In this sense, the 
theoretical rationale, which requires prior reading of literature, will be presented through oral presentation and 
discussion with the class group and combined with practical experience. The practical cases, when to be taught by 
means of active methods by teachers with training and experience of intervention in specific adult populations, will 
provide PhD student to develop skills for intervention in real situations. 
The " learning log ", in turn, enabling the coordination of several modules provides material for critical reflection and 
the development of a continuous construction of knowledge. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

Cornish, J., Schreier, B., Nadkarni, L., Metzger, L. & Rodolfa, E. (2010). Handbook of Multicultural Competencies. N. 
Jersey: John Wiley 
Foa, E. B., Keane, T. M., Friedman, M. J., & Cohen, J. A. (2009). Effective treatments for PTSD: Practice guidelines 
from the International Society for Traumatic Stress Studies (2nd edition). New York: Guilford 
Ivey, A., Ivey, M. & Zalaquett, C. (2010). Intentional interviewing and counseling: Facilitating client development in a 
multicultural society (7th ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole Publishing Company 
Leiblum, S. (2007). Principles and practice of sex therapy, (4th edition). New York: The Guilford Press 
Neves, S (Coord.) (2012, in press). Intervenção psicológica e social com vítimas. Vol. 2. Coimbra: Almedina 
Rubin, A, Springer, D. W., & Trawver, K. (Eds.), (2010). Clinician’s guide to evidence-based practice: Psychosocial 
treatment of schizophrenia. New Jersey: Wiley 
Walklate, S. (Ed.), (2007). Handbook of victims and victimology. Devon: Willan 

 

Mapa IV - Laboratórios de Investigação em Psicologia Clínica III / Research Labs in Clinical Psychology III 

3.3.1. Unidade curricular: 
Laboratórios de Investigação em Psicologia Clínica III / Research Labs in Clinical Psychology III 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

João Manuel de Castro Faria Salgado (20 horas) 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Maria Anita Carvalho dos Santos (20 horas) 
Eva Inês Costa Martins (20 horas) 
Marisalva Fernandes Fávero (20 horas) 
Carla Alexandra Castro Cunha (20 horas) 
Inês Ramos Sá Mendes (20 horas) 
Ana Sofia Antunes Neves (20 horas) 
José Paulo Almeida (8 horas) 
Célia Maria Dias Sales (8 horas) 
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Penti Mikael Leiman (8 horas) 
William B. Stiles (8 horas) 
Sergio Salvatore (8 horas) 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes): 

A. Implementar plano de investigação, aperfeiçoando competências de  
- pesquisa de informação 
- recolha de dados e manuseamento de procedimentos de avaliação 
- tratamento de dados 
B. Melhorar competências de comunicação para a divulgação dos resultados: 
- competências de escrita científica 
- competências de comunicação oral em apresentações públicas. 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by the 
students): 

A. To implement the research plan, improving the following skills: 
- information gathering 
- data collection 
- data analysis. 
B. To improve communiction skills for results dissemination: 
- scientific writing skills; 
- oral skills in public presentations 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Execução do plano de investigação 
1.1 Continuação da actualização bibliográfica 
1.2 Recolha de dados 
1.3 Análise de dados 
2. Escrita de artigos científicos 
3. Elaboração de posters e realização de apresentações orais 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Executing the research plan 
1.1 Continuous updating of the literature review 
1.2 Data collection 
1.3 Data analysis 
2.Writing of scientific articles 
3. Production of public presentations (presentations or posters in scientific events) 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

O objectivo A é completamente atingido com o tópico 1. É através da produção da própria investigação que o/a 
estudante melhorará as suas competências de recolha de informação, recolha de dados e análise de dados. 
 
O tópico 2 e 3 envolverão a produção de artigos e apresentações, desse modo contribuindo para o objectivo B. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

Objective A is completely achieved with topic 1. It is by producing his or her own research that the student will 
improve the skills of information gathering, data collection and analysis. The topic 2 and 3 will involve the 
production of articles and presentations, therefore clearly contributing to the objective B. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

i) Reuniões com a equipa de investigação na qual estarão presentes o orientador da dissertação, outros 
investigadores e os alunos/as de doutoramento que façam parte da mesma linha de investigação  
ii) Inclusão dos/das alunos/nas nos procedimentos de investigação da linha por forma a poderem ter formação nos 
ditos procedimentos e poderem recolher os dados para a sua investigação individual  
iii)Reuniões de supervisão individual para acompanhamento do andamento da investigação de cada aluno 
iv)Incentivo e acompanhamento de submissão de artigos em revistas internacionais peer-reviewed 
v) Incentivos e acompanhamento de apresentação de comunicações e posters em eventos científicos nacionais e 
internacionais 
Avaliação: Para esta avaliação o/a aluno produzirá um relatório escrito do progresso (5000 palavras), bem como um 
artigo científico. Estes dois documentos serão apresentados oralmente e defendidos perante o/a orientador/a e por 
um avaliador externo da área de investigação em questão. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

i) Meetings with the research team in which the supervisor, other researchers and all PhD students belonging to the 
same research line will be present 
ii) Allowing the student to participate in the different tasks of the research project and to be trained in them and 
collect data for his/her individual investigation  
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iii) Individual meetings with the thesis supervisor focused on the research implementation  
iv) Incentive and monitoring of submissions of articles to international peer-reviewed journals 
v) Incentive and monitoring of presentations or posters delivered in national or international scientific meetings 
Evaluation:  
Each student will produce a 5000-words written report of his/her progress, as well as a scientific article. These 2 
documents will be orally presented and defended in the presence of the supervisor and one external evaluator, with 
expertise in the research area. 

 
3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

O método I (reuniões com grupo de investigação) permite uma constante auto- e hetero-monitorização do processo 
de implementação do projecto de investigação (objectivo A). Ao mesmo tempo, cria a oportunidade de desenvolver 
competências de comunicação (objectivo B). 
O método ii envolve a implementação concreta de diferentes tarefas do projecto, implicando as competências 
necessárias listadas no objectivo A (recolha de informação, colheita de dados e sua análise). 
O método iii (reuniões com orientador/a) permite uma atenção mais individualizada e monitorização às 
necessidades dos/as estudantes e, por conseguinte, é vital para ambos os objectivos. 
Os métodos iv e v (incentivo e produção de artigos e apresentações) envolve as competências de comunicação 
para a disseminação dos resultados indicadas no objectivo B. 
O procedimento de avaliação envolve ambos os objectivos, na medida em que se baseia no progresso da 
investigação e nas apresentações escritas e orais obtidas a este propósito. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

Method i (scientific group meeting) allows the constant self- and other monitoring of the process of implementation 
of the research project (objective A). At the same times, it creates the opportunity to develop communication skills 
(objective B). 
Method ii involves the actual implementation of the different research tasks of the project, implying the necessary 
skills listed in the objective A (information gathering, data collection and analysis). 
Method iii (meetings with the supervisor) allow a more individualized attention and monitoring to the students’ 
needs, and therefore is vital for both objectives. 
Methods iv and v (incentive and production of articles or presentations) involves the communication skills of 
dissemination of results indicated in objective B. 
The assessment procedure involves both objectives, since it is based on the progress of the research progress and 
in written and oral presentations.  

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th 
ed.). Washington, DC: Author. 
Bell, S. S. (2009). Librarian's guide to online searching (2.º ed.). Englewood: Libraries Unlimited. 
Creswell, J. W. (2008). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3.º ed.). 
Thousand Oaks: Sage Publication. 
Field, A. P. (2009). Discovering statistics using SPSS (3º ed.). London: Sage. 
Mitchell, M. L., & Jolley, J. M. (2012). Research design explained (8th edition). Belmont, CA, USA: Wadsworth, 
Cengage Learning. 
Nicol, A. M. N., &, Pexman, P. M. (2010). Presenting your findings: A practical guide for creating tables. Washington, 
DC: Author. 

 

Mapa IV - Dissertação de Doutoramento /Doctoral Dissertation 

3.3.1. Unidade curricular: 
Dissertação de Doutoramento /Doctoral Dissertation 

 
3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Orientador da dissertação em causa 

 
3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

João Manuel de Castro Faria Salgado (30 horas) 
Maria Anita Carvalho dos Santos (30 horas) 
Eva Inês Costa Martins (30 horas) 
Marisalva Fernandes Fávero (30 horas) 
Carla Alexandra Castro Cunha (30 horas) 
Inês Ramos Sá Mendes (30 horas) 
Ana Sofia Antunes Neves (30 horas) 
José Paulo Almeida (30 horas) 
Célia Maria Dias Sales (30 horas) 
Penti Mikael Leiman (30 horas) 
William B. Stiles (30 horas) 
Sergio Salvatore (30 horas) 

 
3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
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estudantes): 
O objectivo é desenvolver e apresentar a dissertação de doutoramento que condense os resultados do trabalho de 
investigação desenvolvido desde o 1º ano do plano de estudos. O/A doutorando/a será capaz de assim demonstrar 
as seguintes competências: 
A.Conhecimento de design de investigação apropriado ao tema e questões de investigação. 
B.Conhecimento de métodos de colheita de dados adequados ao tema e questões de investigação 
C.Conhecimento sobre como apresentar dados e análises 
D.Competência para introduzir, apresentar e analisar dados usando software estatístico ou outros métodos 
adequados 
E.Consciência de questões éticas na condução de investigação 
F.Competência de avaliação crítica de resultados de investigação relevantes para a teoria e prática da psicologia 
clínica 
G.Competência de reflexão crítica da investigação conduzida, colocando novas questões e estabelecendo 
implicações para serviços e práticas 
H. Competência de criação de síntese coesa de todos os resultados obtidos 

 
3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit (knowledge, skills and competences to be developed by the 
students): 

The general objective is to develop and present a doctoral dissertation which condenses the results from the 
research work carried out since the 1st year of the program. The research student will be able to demonstrate the 
following skills: 
A. Knowledge of research designs appropriate for the subject and questions of research 
B. Knowledge of methods of data collection suitable for the theme and issues of research 
C. Knowledge of data presentation and analysis 
D. Competence to enter, present and analyze data using a computerized statistical package or other methods  
E. Awareness of ethical issues in conducting research 
F. Competence in critically evaluating research findings relevant to clinical psychology theory and practice  
G. Competence in reflecting critically on research carried out, posing further questions and drawing out implications 
for services and practice.  
H. Competence in creating a cohesive synthesis of all the research data. 

 
3.3.5. Conteúdos programáticos: 

1. Recolha final de dados ou estudos finais 
2. Análise final de resultados 
3. Escrita da dissertação 
Admitimos 2 formatos genéricos para a dissertação: a) um conjunto de artigos submetidos (3 a 4) a revistas 
internacionais peer-review, com uma introdução clara e integradora de todos os artigos e uma conclusão original; 
b) uma dissertação “tradicional”, com 150 a 200 páginas, a espaço duplo, composta por uma revisão profunda da 
literatura, estudos empíricos e conclusão final. 

 
3.3.5. Syllabus: 

1. Final collection of data or final studies 
2. Final analysis of results 
3. Dissertation drafting 
We allow two different general formats for the dissertation: a) a collection of submitted papers (3 to 4) to 
international peer-reviewed journals, with a clear and articulate introduction to all the papers and an original 
conclusion; b) a “traditional” dissertation with two-space 150 to 200 pages, composed of a thourough literature 
review, empirical studies, and the final conclusion. 

 
3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

Os conteúdos representam os passos necessários para a conclusão da dissertação. Esta tarefa final, quando 
concluída com sucesso, revela que todas as competências atrás mencionadas foram preenchidas pelo/a estudante-
investigador/a. 

 
3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

The syllabus represents the necessary steps to complete the dissertation. This final task, when successfully 
completed, reveals that all the skills aforementioned were met by the research student. 

 
3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Privilegia-se a supervisão directa, através de reuniões semanais com o supervisor. Nesta fase do trabalho, o/a 
estudante-investigador/a está já numa fase do trabalho de grande autonomia. 
A submissão da tese requer um relatório informativo positivo do orientador. A avaliação seguirá a lei Portuguesa 
sobre a defesa pública de teses de doutoramento. 

 
3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

We favor direct supervision, by weekly appointments with the supervisor. At this phase of the work, the student- 
researcher features already high autonomy.  
The submission of the thesis requires a previous positive informative report from the supervisor. The assessment 
follows the Portuguese law on the public defense of doctoral dissertations. 
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3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular: 

Privilegiando um sistema tutorial, as questões e problemas podem ser individualizados e assim necessidades 
eventuais podem ser respondidas de um modo mais eficiente. Nesta fase do trabalho, o/a estudante-investigador/a 
tem que mostrar um nível elevado de autonomia e, consequentemente, é adequado ter um nível de apoio constante 
(semanal) mas baixo (30 horas esperadas por um ano). Este permitirá que o/a estudante-investigador/a demonstre 
completamente as suas competências. 

 
3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes: 

By favoring a tutorial system, the questions and problems can be handled separately and therefore potential needs 
can be answered in a more efficient way. In this phase of work, the student-researcher must show a high-level of 
autonomy, and consequently it would be appropriate to have a constant (weekly) but low level of support (30 hours 
expected for the whole year). This will enable the researcher-student to fully demonstrate his/her skills. 

 
3.3.9. Bibliografia principal: 

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th 
ed.). Washington, DC: Author. 
Nicol, A. M. N., &, Pexman, P. M. (2010). Presenting your findings: A practical guide for creating tables. Washington, 
DC: Author. 
Referências específicas da dissertação. Specific references of the dissertation. 

 

4. Descrição e fundamentação dos recursos docentes 

4.1 Descrição e fundamentação dos recursos docentes 

4.1.1. Fichas curriculares dos docentes 

Mapa V - João Manuel de Castro Faria Salgado 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
João Manuel de Castro Faria Salgado 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em 
A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa V - Maria Anita Carvalho dos Santos 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Maria Anita Carvalho dos Santos 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em 
A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2): 

<sem resposta> 
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4.1.1.4. Categoria: 
Professor Auxiliar ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa V - Carla Alexandra Castro Cunha 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Carla Alexandra Castro Cunha 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em 
A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa V - Inês Ramos Sá Mendes 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Inês Ramos Sá Mendes 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em 
A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar convidado ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa V - Eva Inês Costa Martins 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Eva Inês Costa Martins 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em 
A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2): 

<sem resposta> 
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4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa V - Marisalva Fernandes Fávero 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Marisalva Fernandes Fávero 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em 
A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa V - Ana Sofia Antunes das Neves 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Ana Sofia Antunes das Neves 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em 
A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa V - Célia Maria Dias Sales 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Célia Maria Dias Sales 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em 
A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2): 
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<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar convidado ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%): 

25 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa V - Pentti Mikael Leiman 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Pentti Mikael Leiman 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em 
A1): 

University of Eastern Finland 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2): 

Department of Psychology 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Catedrático convidado ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%): 

25 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa V - Sergio Salvatore 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Sergio Salvatore 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em 
A1): 

Università del Salento, Lecce, Itália 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2): 

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'uomo 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Catedrático convidado ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%): 

15 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa V - William B. Stiles 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
William B. Stiles 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em 
A1): 

Miami University, Oxford, Ohio, Department of Psychology 
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2): 
<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Catedrático convidado ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%): 

25 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa V - José Paulo Correia de Almeida 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
José Paulo Correia de Almeida 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em 
A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar convidado ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%): 

40 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos 

<sem resposta> 

4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff

Nome / Name Grau / 
Degree

Área científica / Scientific Area Regime de tempo / 
Employment link

Informação/ 
Information

João Manuel de Castro 
Faria Salgado

Doutor Psicologia, Especialidade de Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

Maria Anita Carvalho dos 
Santos

Doutor Psicologia, Especialidade de Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

Carla Alexandra Castro 
Cunha

Doutor
Psicologia, especialidade em Psicologia 
Clínica (Clinical Psychology)

100 Ficha submetida

Inês Ramos Sá Mendes Doutor Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

Eva Inês Costa Martins Doutor Psicologia, Especialidade de Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

Marisalva Fernandes 
Fávero

Doutor Psicologia, Especialidade de Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

Ana Sofia Antunes das 
Neves

Doutor Psicologia Social 100 Ficha submetida

Célia Maria Dias Sales Doutor Saúde Mental - Psicologia 25 Ficha submetida

Pentti Mikael Leiman Doutor
Psicologia, especialidade em Psicologia 
Clínica

25 Ficha submetida

Sergio Salvatore Doutor Applied Psychology 15 Ficha submetida

William B. Stiles Doutor Psychology, specialized in Clinical Psychology 25 Ficha submetida

José Paulo Correia de 
Almeida

Doutor
Psicologia, Especialidade de Psicologia da 
Saúde

40 Ficha submetida

   830  
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4.2. Dados percentuais da equipa docente do ciclo de estudos 

4.2.1.a Número dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral na Instituição: 
7 

 
4.2.1.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral na Instituição (campo de preenchimento 
automático calculado após a submissão do formulário): 

84,3 

 
4.2.2.a Número dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à Instituição por um período 
superior a três anos: 

6 

 
4.2.2.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à Instituição por um período 
superior a três anos (campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário): 

72,3 

 
4.2.3.a Número dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral com grau de doutor: 

7 

 
4.2.3.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral com grau de doutor (campo de 
preenchimento automático calculado após a submissão do formulário): 

84,3 

 
4.2.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano: 

<sem resposta> 

 
4.2.4.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano 
(campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário): 

<sem resposta> 

 
4.2.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha): 

<sem resposta> 

 
4.2.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) (campo 
automático calculado após a submissão do formulário): 

<sem resposta> 

 

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho 

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente actualização: 
O Gabinete de Estatística do ISMAI, órgão integrado no Gabinete de Estudos, Planeamento, Avaliação e Qualidade 
(GEPAQ) foi criado no sentido de edificar instrumentos sistemáticos de avaliação da qualidade do 
ensino/aprendizagem na Instituição, procurando dar a conhecer, de uma forma periódica e aprofundada, as opiniões 
e motivações de estudantes e docentes, utilizando questionários normalizados. Estes foram desenvolvidos a partir 
de padrões bem estabelecidos internacionalmente pelo ENQA e aferidos à população escolar através de 
experiências anteriores e, subsequentemente, aprovados em Conselho Pedagógico. Neste sentido, o Gabinete de 
Estatística passou a administrar desde o 1º semestre do ano lectivo de 2008/2009 dois questionários 
independentes: Q1 – Avaliação do funcionamento da Unidade Curricular – para estudantes, e Q2 – Avaliação do 
funcionamento da Unidade Curricular – para docentes. A avaliação incidiu sobre quatro dimensões fundamentais: o 
docente, a unidade curricular, a auto-avaliação e a avaliação dos recursos ao dispor. Os questionários apresentam 
várias questões em comum, havendo um espaço de escrita livre que permite ainda aos estudantes e docentes 
mencionarem quaisquer observações que entendam pertinentes e que não são contempladas pela avaliação 
quantitativa. A divulgação de resultados dos inquéritos é colocada na intranet do ISMAI e efetuada em função de 
vários níveis de acesso à informação: Estudantes, Docentes, Coordenadores de Curso, Diretores de Departamento, 
Conselho de Direção do ISMAI e Direção da Maiêutica. O ISMAI pretende que os órgãos de gestão intermédia, sejam 
os diretores de departamento ou os coordenadores de curso, analisem detalhadamente o relatório produzido pelo 
Gabinete de Estatística de modo a fazer recomendações, correções ou ajustes à atuação dos docentes e/ou 
estudantes e recomendar medidas para garantir a qualidade do ensino e da aprendizagem. Naturalmente que as 
diferentes formas avaliativas relacionadas com o processo de ensino/aprendizagem estão definidas em 
Regulamentos, havendo também procedimentos registados numa plataforma informática, onde são verificados os 
sumários, a assiduidade e a pontualidade dos docentes. Pretende-se ainda prosseguir uma política de promoção da 
qualidade no ensino através de uma atitude de permanente reflexão e auto-crítica, valorização os desempenhos 
científicos, pedagógicos e de gestão, estando a ser cumpridos alguns pontos do Regulamento de Avaliação do 
Desempenho Docente, a aprovar integralmente Relativamente à formação/atualização, o Conselho Pedagógico, no 
âmbito das suas competências e emanado do seu plano de atividades, tem vindo a implementar ações de formação 
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de cariz diverso com o objectivo de melhorar a qualidade da prática científica/pedagógica docente. 

 
4.3. Academic staff performance evaluation procedures and measures for its permanent updating: 

ISMAI’s Statistics Office, which is part of GEPAQ (Studies, Planning, Evaluation and Quality Office) was created in 
order to build systematic instruments to evaluate teaching/learning quality in the Institution. It aims to communicate, 
on a periodical and thorough basis, the opinions and motivation of students and academics, by applying 
standardised questionnaires, designed on internationally-established standards by ENQA and adapted to the 
student population through previous evaluation experiences and, later, approved by the Pedagogical Committee. 
For that reason, the Statistics Office has been applying, since the first semester of the 2008/2009 academic year, two 
independent questionnaires: Q1 – Assessment of curricular unit functioning – by students, and Q2 – Assessment of 
the curricular unit functioning – by the teaching staff. This assessment focused on four basic dimensions: the 
academic staff, the curricular unit, self-assessment and assessment of available resources. The questionnaires 
include several common items, with an open space for free writing to enable students and academics to add any 
observations thought as pertinent not covered by the quantitative assessment. Questionnaire results are 
disseminated via ISMAI’s intranet and organised according to the various access channels: Students, Teaching 
staff, Course coordinators, Department Heads, ISMAI’s Board of Directors and Maiêutica’s Board. ISMAI wants its 
middle management bodies, either the department heads or the course coordinators, to analyse the report written by 
the Statistics Office, in detail, to be able to make recommendations, corrections or adaptations regarding the 
performance of the teaching staff and/or students and to propose measures to ensure teaching/learning quality. 
Actually, the various assessment modes concerning the teaching/learning process are defined in Regulations. 
Additionally, other procedures are recorded on a digital platform, where lecture summaries, student attendance and 
lecturer punctuality can be checked. ISMAI will pursue its strategy to promote quality in teaching through an attitude 
of ongoing reflection and self-criticism, stressing scientific, pedagogical and management performance, and some 
articles of the Regulation for the Assessment of the Teaching Staff are already being applied (a final version of this 
document will be soon approved). As far as in-service training is concerned, the Pedagogical Committee, within its 
responsibilities and as a result of its activity plan, has been implementing training sessions of a various nature 
aiming to improve the scientific/pedagogical quality of the teaching practice. 

 

5. Descrição e fundamentação de outros recursos humanos 
e materiais 

5.1. Pessoal não docente afecto ao do ciclo de estudos: 
Ao serviço da Maiêutica/ISMAI encontram-se 59 funcionários não-académicos, dos quais 37 possuem o grau de 
licenciado. Estes desempenham funções, dominantemente, em gabinetes de apoio, centros, laboratórios e ainda 
nos serviços de Secretariado, Contabilidade, Tesouraria e Secretaria.Os restantes 21, que não possuem o referido 
grau académico, pertencem, maioritariamente, aos serviços auxiliares de apoio, asseio, manutenção, transporte e 
vigilância, ainda que alguns também estejam integrados em atividades comuns às dos licenciados.Há ainda onze 
docentes que, simultaneamente com a actividade académica, também colaboram em gabinetes, centros e 
laboratórios. 

 
5.1. Non academic staff allocated to the study cycle: 

Working for Maiêutica / ISMAI there are 59 academic and non-academic employees and 37 of them have a Bachelor's 
Degree. These play roles mainly in support offices, centers, laboratories and even in Secretarial, Accounting, 
Treasury and Clerical services. The remaining 21, who do not have that degree, belong mostly to ancillary support, 
hygiene, maintenance, transportation and supervision, although some of these share activities with the graduated 
ones. There are also eleven teachers who, together with the academic activity, also work in offices, centers and 
laboratories. 

 
5.2. Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios, salas 
de computadores, etc.): 

O ISMAI dispõe de mais 10.000 m2 de área coberta, com 33 salas de aula, 9 salas/laboratórios de informática e 
multimédia, 2 Anfiteatros e um Auditório. Existe uma rede cablada, ou wireless, com acesso automático à Internet e 
bases de dados. Há centenas de equipamentos informáticos, audiovisuais e de multimédia de todo o tipo. A 
Biblioteca tem uma sala ampla e gabinetes de estudo, um catálogo informatizado e manual; aquisição de 
periódicos; serviço cooperativo e de empréstimo inter-bibliotecas; pesquisa personalizada; acesso on-line a bases 
de dados internacionais. Relativamente a este ciclo de estudos, destacam-se as bases de dados EBSCO (inclui 
Psychology and Behavioral Sciences; Academic Search; etc.) e a Ovid (PsycArticles, Full text; PsycBooks; 
PsycoInfo); testoteca. Destaca-se ainda a unidade de investigação em psicologia, com sala de consulta, espelho 
unidireccional e anfiteatro, laboratório, sala de reuniões. Existe ainda o serviço de consulta psicológica, com 3 salas 
(110 m2). 

 
5.2. Facilities allocated and/or used by the study cycle (teaching spaces, libraries, laboratories, computer rooms, etc.): 

ISMAI has over 10,000 m2 of covered area, with 33 classrooms, 9 rooms/computer and multimedia laboratories, 2 
amphitheatres and one lecture theatre hall. There is a wired or wireless network providing automatic internet and 
database access. There are hundreds of all kinds of ICT, audiovisual and multimedia pieces of equipment. The 
Library has a large room and study offices, an online and manual catalogue, periodicals purchase, cooperative and 
inter-library loan services, personalised search services, online access to international databases). For this cycle, 
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we highlight the EBSCO (including Psychology and Behavioral Sciences;Academic Search; etc.) and the Ovid 
(PsycArticles,Full text; PsycBooks;PsycoInfo), as well as a library of psychological tests. There is also the facilities 
of the psychology research unit,with a counselling room, one-way mirror, amphitheater, lab, and meeting room 
84.2m2. There are also the facilities of the Psychology Consultation Service, with 3 rooms(110 m2). 

 
5.3. Indicação dos principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos 
didácticos e científicos, materiais e TICs): 

Sala com espelho unidireccional do centro de investigação, equipamento para gravação áudio e vídeo e anfiteatro 
para 35 pessoas 
4 Gravadores áudio 
6 Gravadores de vídeo 
DVDs didáticos (documentários/ filmes) 
3 Salas de consulta psicológica/ 
Base de dados EBSCO (inclui Psychology and Behavioral Sciences Collection e Academic Search Complete) 
Base de dados PsycArticles 1 
Base de dados PsycBooks 1 
Base de dados PsycInfo 1 
Computadores e monitores em gabinetes e centros 229 
Salas equipadas com computador e projector/ 30 
Máquinas de filmar e tripé 4 
Software SPSS 100 
Software N'Vivo 30 
Pontos de acesso wireless 51 
Testoteca 1 
Sala com espelho unidireccional e material de gravação áudio e video 1 
Equipamento de teleconferência 1 

 
5.3. Indication of the main equipments and materials allocated and/or used by the study cycle (didactic and scientific 
equipments and materials and ICTs): 

research center, equipped with a room with a one-way mirror, áudio and vídeo recording system, and amphitheater 
for 35 people 
6 video recorders 
4 Audio recorders 
didactic DVDs (documentaries/movies) 
3 counselling rooms 
Databases EBSCO (including Psychology and Behavioral Sciences Collection and Academic Search Complete) 
PsycArticles Databases 
PsycBooks Databases 
PsycInfo databases 
computers and monitors in offices and centres 229  
Rooms equipped with computer and projector 30  
Video cameras and tripod 4 
SPSS software 100 
Software N'Vivo 30 
Wireless access hot spots 51 
Test Library 1 
Room with a one-way mirror and audio and video recording equipment 1 
Teleconferencing equipment 1 

 

6. Actividades de formação e investigação 

6.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os 
docentes desenvolvem a sua actividade científica 

6.1. Mapa VI Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua 
actividade científica / Research Centre(s) in the area of the study cycle, where the members of the academic staff 
develop their scientific activities

Centro de Investigação / 
Research Centre

Classificação 
(FCT) / 
Classification 
(FCT)

IES / Institution Observações / Observations

CINEICC - Centro de 
Investigação do Núcleo de 
Estudos Cognitivo-
Comportamental

Bom

Universidade do Coimbra, 
com um pólo no ISMAI (FCT 
RG-PSY-Norte-Maia-730-
1331)

Todos os docentes em tempo integral do ISMAI desta 
proposta são membros deste centro/All full-time 
academic staff of this proposal are afilliated to this 
center

CIS - Centro de Investigação e 
Intervenção Social

Excelente ISCTE Doutora Célia Sales. Docente convidada desta 
proposta, membro efetivo do CIS./Invited Professor. 

Page 61 of 69NCE/12/00281 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

2012-10-15http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=f1313ccd-c608-b88e-e03...



Perguntas 6.2 e 6.3 

6.2. Indicação do número de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, na área predominante do 
ciclo de estudos, em revistas internacionais com revisão por pares nos últimos cinco anos: 

112 

 
6.3. Lista dos principais projectos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as actividades 
científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área de ciclo de estudos: 

a) Coordenação científica de projectos com financiamento externo: 
1. Projectos financiados pela FCT:  
- Descentração e mudança em psicoterapia, 120797€. Inv principal: J. Salgado (ISMAI/CINEICC) 
- Developing an Individualized Patient-Progress System – IPPS. 100.000€. Inv. Principal: Célia Sales (CIS) 
2. Programa POSDRU/91/2.2/S/61153, An European Chance for Romanian Children. Coord: Célia Sales: 5.000.000€ 
 
b) Proj internos: 8 projetos em curso (35 000€/ano - ISMAI) 
 
c) Participação em proj com sede externa nos últimos 3 anos – (UM, UCoimbra): 9 projectos FCT (e.g. Ambivalence 
and Unsuccessful Psychotherapy. UM 95,556.00). Total: 601 437€ 
 
d) Outros: Organização do congresso europeu Society for Psychotherapy Research, Outubro de 2012. Revisão 
científica de artigos para revistas internacionais (e.g. Psychotherapy Research). Candidaturas conjuntas (pendente) 
a projectos com universidades europeias (e.g. Un de Jyväskylä, Finlândia, e de Leuven, Bélgica). 

 
6.3. Indication of the main projects and/or national and international partnerships where the scientific, technological, 
cultural and artistic activities developed in the area of the study cycle are integrated: 

a) Scientific Coordination of projects with external funding 
1. Funding from FCT: 
- Decentering and change in psychotherapy, 120797€ Principal Investigator: João Salgado 
- Developing an Individualized Patient-Progress System – IPPS. 100.000€. Principal Inv.: Célia Sales (CIS) 
2. Programme POSDRU/91/2.2/S/61153, An European Chance for Romanian Children. Coord: Célia Sales: 5.000.000€ 
b) Internal proj.: 8 onging (35 000€/year - ISMAI) 
c) Participations in funded projects with an external main hosting institution – (UM, UCoimbra): 9 FCT projects (e.g. 
Ambivalence and Unsuccessful Psychotherapy. UM 95,556.00). Total: 601 437€ 
d) Others: Organization of the european conference of the Society for Psychotherapy Research, October, 2012. 
Activity of scientific review for international journals on clinical psychology (e.g. Psychotherapy Research). Joint 
research proposals (pending) for projects with european universities (e.g. Univ of Jyväskylä, Finland, and Univ. 
Leuven, Belgium). 

 

7. Actividades de desenvolvimento tecnológico, prestação 
de serviços à comunidade e formação avançada 

7.1. Descreva estas actividades e se a sua oferta corresponde às necessidades do mercado, à missão e aos objectivos 
da Instituição: 

1. O ISMAI tem um mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, bem como em Neuropsicologia, Psicologia da 
Justiça e Psicologia Escolar. Incluído nesses planos, os estudantes têm que desenvolver uma investigação 
empírica e escrever uma dissertação. Neste momento, mais de 200 estudantes terminaram as suas dissertações de 
mestrado. 
2. O ISMAI detém um serviço de consulta (CASP), no qual se fornece psicoterapia individual ou de grupo em 
diferentes condições clinicamente relevantes. O número de sessões mensais é de cerca de 100. Este serviço é 
altamente requisitado por estudantes, staff da instituição e pela comunidade em geral. Sob autorização dos clientes, 
as sessões podem ser observadas pelos estudantes. É também um local de estágio profissional de acesso à Ordem 
dos Psicólogos. 

 
7.1. Describe these activities and if they correspond to market needs and to the mission and objectives of the 
Institution: 

1. ISMAI holds a master degree in Clinical and Health Psychology, as well as a Masters in Clinical Neuropsychology, 
Psychology of Justice, and School Psychology. As part of these Master programs, the students have to develop an 
empirical research and a dissertation. At the moment, more than 150 students have completed their dissertations on 

Integrated member of CIS.

CIPSI Muito Bom Universidade do Minho

Colaboração em projectos de investigação em curso 
neste centro, como membros da equipa de 
investigação/Cooperation in ongoing projects, as team 
members.
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those masters. 
2.ISMAI holds a counseling service, named CASP, in which we provide services of individual and group 
psychotherapy to different clinically relevant conditions. The number of sessions per month is nearly 100. This 
service is highly attented by students, staff members and by general people, as well. Under clients’ authorization, 
sessions can be observed by students enrolled in the Master program of Clinical and Health Psychology. It is also a 
professional placement site to master psychologists that are applying to be effective members of the Portuguese 
Psychologists Association (Ordem dos Psicólogos). 

 

8. Enquadramento na rede de formação nacional da área 
(ensino superior público) 

8.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclos de estudos similares com base nos dados do MEE: 
O relatório dos “Aspectos Estruturais do Mercado de Trabalho – 2011” (Observatório do Emprego e Formação 
Profissional) refere dois indicadores relevantes: 1)em 2010, os maiores aumentos da empregabilidade foram nas 
Actividades de Saúde Humana e Apoio Social; 2) em 2009/2010, registou-se grande aumento nos desempregados à 
procura do 1º emprego na idade dos 25-54 anos. Não havendo dados sobre a empregabilidade de doutorados em 
Portugal e na actual dificuldade crescente de inserção de recém-diplomados no mercado de trabalho, esta proposta 
salienta competências profissionais que facilitem a inserção dos doutorados no contexto académico e profissional 
abrangente das Actividades de Saúde Humanas e Apoio Social. No entanto, salientamos que a empregabilidade dos 
Mestres em Psicologia Clínica pelo ISMAI, um ano após conclusão do 2º ciclo de estudos, é de 82% (dados de 2011 
da auto-avaliação), apontando para a recepção positiva do mercado de trabalho aos recém-diplomados desta 
área/instituição. 

 
8.1. Evaluation of the graduates' employability based on MEE data: 

The report on “Structural Aspects of the Labour Market - 2011” (Observatory of Employment and Professional 
Training) mentions two important indicators: 1) in 2010, the largest employment increases occurred in Human Health 
and Social Support Activities; 2) in 2009/2010, a big increase was registered in unemployed individuals looking for 
first employment aged 25-54. Despite the lack of oficial data on PhDs’ employment and the current incresing 
difficulty for newly graduates entering the labour market, this proposal highlights Professional skills to facilitate the 
insertion of PhDs in the academic and the more broad professional field of Human Health and Social Support 
Activities. Besides, the 2011 self-assessment report on the employment of ISMAI graduates with Master of Clinical 
and Health Psychology points to 82% of employment rate one year after completing that cycle of studies, pointing to 
a positive professional integration of recent graduates from this field/institution. 

 
8.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES): 

Os dados da DGES indicam que não existem Doutoramentos em Psicologia Clínica no Ensino Privado e apenas 
existem dois em Psicologia no Ensino Público, no Norte do país. Estes últimos são doutoramentos em Psicologia 
enquanto que aquele que propomos é claramente especializado em Psicologia Clínica. A falta de programas 
similares na região e a lacuna a nível de formações doutorais que ofereçam qualificação específica neste ramo 
nobre da Psicologia tornam este doutoramento extremamente atractivo para estudantes e profissionais. O ISMAI já 
lecciona há alguns anos o Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, o qual tem vindo a receber, 
consistentemente, alunos novos todos os anos, vários dos quais gostariam de continuar o seu processo de 
aprendizagem nesta área, com o entrave de que não existe um programa tão específico. Finalmente, o ISMAI tem 
mantido um nível muito elevado de procura de formações de 1º e 2º ciclo em Psicologia, de alunos e estrangeiros 
(especialmente PALOPs). 

 
8.2. Evaluation of the capacity to attract students based on access data (DGES): 

According to DGES data, in the North of Portugal there are no Doctoral programs in Psychology run by private 
universities and only two in state-run universities. The latter are general programs in Psychology whereas the one 
we propose is clearly specialized in Clinical Psychology. The lack of similar programs in the north region and the 
lack of a specific training and investigation program in the field of clinical psychology, one of the most needed and 
prolific areas within Psychology, make this program extremely attractive both to students and professionals. ISMAI 
already has a Master’s Program in Clinical Psychology that consistently receives new students every year, several 
of which would want to continue their learning in this specific area with the hindrance that such a program is 
inexistent. Finally, ISMAI has also maintained a high-level of demand of 1st and 2nd cycle programs in Psychology, 
especially Clinical Psychology, from Portuguese and foreign students (namely PALOPs). 

 
8.3. Lista de parcerias com outras Instituições da região que leccionam ciclos de estudos similares: 

Não aplicável 

 
8.3. List of partnerships with other Institutions in the region teaching similar study cycles: 

Not applicable 
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9. Fundamentação do número total de ECTS do novo ciclo 
de estudos 

9.1. Justificação do número total de unidades de crédito e da duração do ciclo de estudos com base no determinado 
nos artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 
24 de Março: 

A proposta aqui efectuada contempla um curso de doutoramento que decorre ao longo de 3 anos, num total de 180 
ECTS. Além desta duração ser coberta pelas disposições legais existentes relativamente aos planos de 3º ciclo do 
ensino superior português, justifica-se esta duração pelos seguintes motivos: 
-Fornecer uma formação rigorosa e avançada, sistemática e prolongada no tempo, que permita sustentar uma 
produção científica de excelência e que sustente a tese de doutoramento; 
-Permitir que este desenvolvimento sustentado seja alvo de uma actividade de disseminação e publicação científica 
dos resultados da mesma, algo que exige tempo de maturação; 
- Facilitar a comparabilidade deste programa de doutoramento com os existentes em Portugal e na Comunidade 
Europeia, facilitando o intercâmbio de doutorandos entre várias Universidades e facilitando a constituição de redes 
de investigação e formação futuras. 

 
9.1. Justification of the total number of credit units and of the duration of the study cycle, based on articles no.8 or 9 
(1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of Decreto-Lei no. 74/2006, March 24th: 

Our proposal contemplates a 3-year program with a total of 180 ECTS. Besides this duration complies with the legal 
Portuguese requirements regarding 3rd cycle programs of higher education, this length is justified by the following 
reasons: 
To deliver a rigorous, advanced, systematic, during a long-term period that enables an excellent scientific 
production which will sustain original dissertations; 
Dissemination and publication of scientific outcomes of this sustained development requires a long time period of 
maturation; 
To facilitate the comparison of this doctoral program with others implemented in Portugal and in EU, favoring 
interchange of students between universities and the constitution of research networks and future plans for 
advanced training. 

 
9.2. Metodologia utilizada no cálculo dos créditos ECTS das unidades curriculares: 

O programa pode ser dividido em 3 partes principais: atividades de investigação; aulas; supervisão clínica. As 
linhas-mestras seguidas foram: 
-começar com uma maior parte do tempo dedicado à aulas nos primeiros semestres; 
-incluir a formação clínica depois de um aprofundamento inicial dos modelos clínicos; 
-aumentar gradualmente o tempo dedicado à investigação; 
-congregar teoria (aulas), prática (estágio supervisionado) e investigação, mas mantendo em mente que se trata de 
um programa de investigação – dando assim à investigação, especialmente a aplicada, o maior valor. Seguindo 
estas orientações, adoptamos a seguinte solução:  
-1º ano– 2/3 do tempo dedicado a aulas, 1/3 dedicado a investigação; 
-2º ano– cerca 1/7 de aulas (13,3%), 1/3 de supervisão clínica (33,3%) e cerca 1/2 de investigação (53,3%); 
-3º ano– investigação a tempo inteiro (100% do tempo). Foram depois estabelecidos os conteúdos específicos do 
programa, distribuídos de modo a que cada unidade lectiva ficasse com 5 ECTS 

 
9.2. Methodology used for the calculation of ECTS credits: 

The program can be divided into 3 main parts: research activities (leading and including the dissertation); lectures; 
and clinical supervision. The general guidelines were the following: 
-to start with a larger amount of time devoted to lecture-based courses in the first semesters; 
-to include clinical supervision after an initial in-depth exposure to the clinical models; 
-to increase gradually the amount of time devoted to research; 
-to join theory (lectures), practice (supervision) and research but keeping in mind that this is a research program – 
therefore, giving research, especially, applied research the highest value. Following these guidelines, we adopted 
the following solution: 1st year– 2/3of the time to lectures, 1/3to research; 2nd year– around 1/7to lectures(13,3%), 
1/3to clinical supervision (33,3%); and around 1/2to research(53,3%) ; 3rd year– research in full-time(100%of the 
time). Following this general procedure, we then established the specific contents of the program 

 
9.3. Indicação da forma como os docentes foram consultados sobre o método de cálculo das unidades de crédito: 

De forma a definir o método de cálculo das unidades de crédito, os docentes integrados nas Licenciatura e 
Mestrados na área da Psicologia foram consultados ao longo de uma série de reuniões especificamente realizadas 
para discutir a organização do Doutoramento em Psicologia Clínica. 

 
9.3. Indication of the way the academic staff was consulted about the method for calculating the credit units: 

Following the consultation with the academic staff integrated in teaching graduate and master´s degrees in 
Psychology, during a series of work meetings specially convened to discuss the organization of the doctoral degree 
in Clinical Psychology. 
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10. Comparação com ciclos de estudos de referência no 
espaço europeu 

10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em Instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior 
com a duração e estrutura semelhantes à proposta: 

Os doutoramentos nacionais em Psicologia prescrevem (quase todos) uma duração de 3 anos, com frequência de 
unidades curriculares em metodologia e em áreas especializadas na psicologia (1º e 2º ano) e elaboração de uma 
tese (3º ano), tal como na nossa proposta. A título ilustrativo temos os doutoramentos em Psicologia da Univ. do 
Porto (4 anos), Univ. Aveiro (3/4 anos), Univ. Minho (3), Univ. Coimbra (3) e ISPA (3). Estes programas apresentam-
se como sendo genéricos (em Psicologia ou Psicologia Aplicada) e com áreas de especialização, onde se inclui a 
Psicologia Clínica. Noutras instituições europeias de referência, os programas de doutoramento, especializados em 
Psicologia Clínica, também seguem um período de aulas e outro de investigação: ex. PhD in Clinical Psychology - 
University of Oxford, University of Manchester, University of York (UK) e Trinity College Dublin (Ireland), todas 
classificadas no top 50 mundial da Psicologia pela “QS World University Rankings by Subject 2011”.  

 
10.1. Examples of study cycles offered in reference Institutions of the European Higher Education Area with similar 
duration and structure to the proposed study cycle: 

The national PhD programs in Psychology typically prescribe 3-year programs with classes in advanced 
methods/methodology and specific subjects within clinical psychology (years 1 and 2) and the preparation of a 
dissertation (year 3), similar to our proposal. This occurs in the following PhD in Psychology programs: Univ. of 
Porto (4 years), Univ. of Aveiro (3/4 years), Univ. of Minho (3), University of Coimbra (3), and ISPA (3). These 
programs are “generic” (in Psychology or Applied Psychology), with several areas of specialization such as Clinical 
Psychology. In other European universities of reference, their specialized PhD programs in Clinical Psychology 
include 2 years of lectures and classes and ½ years of research, such as the Clinical Psycholigy PhD programs of: 
University of Oxford, University of Mancheste, University of York (UK) and Trinity College Dublin (Ireland), all 
classified in the worldwide top 50 in Psychology by the “QS World University Rankings by Subject 2011”.  

 
10.2. Comparação com objectivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em Instituições de 
referência do Espaço Europeu de Ensino Superior: 

Apesar da duração e estrutura dos programas analisados serem relativamente semelhantes entre si, constatamos 
diferenças no que respeita a objectivos e competências. Genericamente, todos os programas nacionais analisados 
desenvolvem competências e conhecimentos avançados em Psicologia, principalmente na: i) investigação (ex. 
Conhecimento de métodos e metodologias de investigação), ii) produção científica (elaboração de tese/investigação 
inovadora), e iii) comunicação de resultados com a comunidade científica (em conferências e artigos em revistas). 
Estes objectivos são também centrais na nossa proposta. No entanto, introduzimos inovações ao nível nacional, ao 
conciliar os objectivos anteriores com objectivos adicionais que têm subjacente a promoção do modelo do cientista 
prático (“scientist-practitioner model”). Esta conciliação está patente noutros programas especializados em 
Psicologia Clínica propostos por universidades europeias de referência. Ao incluirmos no nosso programa as 
unidades de especialização em: Competências profissionais (ex. Treino Avançado em Competências de Relação; 
Psicopatologia do Desenvolvimento); Modelos terapêuticos (ex. Tópicos Avançados em Terapia Cognitivo-
Comportamental; Terapia Focada nas Emoções); e Supervisão de casos clínicos, valorizamos e introduzimos 
especificidades que permitem a ligação à prática e favorecem a produção de investigação aplicada. Estas 
competências irão preparar mais eficazmente os/as doutorandos/as para a prática profissional e também serão 
potencialmente apelativas para a formação contínua de profissionais já com longa inserção no mercado de trabalho. 
Esta proposta apresenta afinidades com os programas de doutoramento em Psicologia Clínica de tradição anglo-
saxónica, como os mencionados no top 50 do ranking mundial dentro da Psicologia (e.g. Reino Unido, Irlanda, EUA, 
Canadá). Por exemplo, os programas de doutoramento em Psicologia Clínica da Univ. de Oxford, Univ. de 
Manchester, Univ. de York e do Trinity College Dublin (top 50 do ranking em Psicologia – QS World University 
Rankings by Subject 2011), valorizam quer o desenvolvimento de competências de investigação, aplicadas ao 
trabalho clínico, quer a promoção de competências interpessoais no trabalho profissional com várias populações 
clínicas. Estes programas, também inspirados no modelo cientista prático, têm a duração de três anos e valorizam 
1) o treino clínico dos estudantes, 2) a supervisão clínica (clinical placements), e 3) o aprofundamento teórico-
metodológico dos investigadores. Assim, a proposta de doutoramento em Psicologia Clínica do ISMAI apresenta 
objectivos e uma organização diferentes das ofertas portuguesas; no entanto, valorizamos esta especificidade 
como positiva por focar-se não só na dimensão da investigação aplicada (à imagem das suas congéneres 
nacionais) mas também pela aproximação ao modelo de treino clínico supervisionado que orienta instituições 
europeias de referencia nesta área de especialização.  

 
10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study cycles offered in reference Institutions of the 
European Higher Education Area: 

Despite the close similarity in duration and structure of the programs under analysis, we highlight differences in 
what concerns the goals and competencies we propose. Generically, all the national programs analysed develop 
advanced competencies and knowledge in Psychologya, mostly in: i) research (ex. Knowledge in methods and 
research methodologies); ii) scientific production (elaboration of a thesis/research investigation); and iii) 
communication of results within the sicentific community (in conferences and papers in journals). These goals are 
also central in our proposal. Yet, we introduce innovations at the national level, through the conciliation of the latter 
competencies/goals with additional goals/competencies that have the scientist-practiotioner model as an inspiration 
for our Clinical Psychology program. This connection also underlies other specialized programs in Clinical 
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Psychology proposed by renowned Europpean universities of reference. By including in our program the 
specialized courses in: Professional abilities (e.g. Advanced Training in Relational Skills; Developmental 
Psychopathology); Therapeutic models (e.g. Advanced Topics in Cognitive-Behavioral Therapy; Emotion-Focused 
Therapy); and Clinical supervision of cases, we value and introduce specificities that will allow the link to the 
professional practice in clinical psychology (and also students specialization in the field of clinical psychology) and 
will also be potentially appealling to updating the skills of professionals already with longer implementation within 
the portuguese working population. This proposal presents similarities with the british and north american Clinical 
Psychology PhD programs like the ones mentioned in the worlwide ranking within Psychology (e.g. UK, Ireland, 
USA, Canada). For example, the Clinical Psychology PhD programs offered by the University of Oxford, University of 
Manchester, University of York and Trinity College of Dublin (all in the top 50 within Psychology - QS World 
University Rankings by Subject 2011), value not only 1) the development of research skills of students, applied to 
clinical practice, but also 2) the promotion of interpersonal, professional skills in the work with several clinical 
populations (in clinical placements), and 3) the deepening of theoretical-methodological knowledge of researchers. 
Thus, the Clinical Psychology PhD proposal of ISMAI presents goals and organizational structure that are different 
from the other portuguese proposals; nevertheless, we see this specificity as positive by focusing not only on the 
applied research dimention (similar to other portuguese proposals) but also by the approximation to the supervised, 
clinical training model that guides other europpean institutions of reference in this field of studies. 

 

11. Estágios e Períodos de Formação em Serviço 

11.1. e 11.2 Indicação dos locais de estágio 

Mapa VII - Protocolos de Cooperação 

Mapa VII - CASP (serviço de consulta psicológica do ISMAI) 

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
CASP (serviço de consulta psicológica do ISMAI) 

 
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

11.1.2._Mapa VII CASP.pdf 

Mapa VII - ARS Norte 

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
ARS Norte 

 
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

11.1.2._protocolo ars.pdf 

Mapa VII - Hospital de S. João 

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Hospital de S. João 

 
11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

11.1.2._Hospital de S. JoÆo EPE.pdf 

Mapa VIII. Mapas de distribuição de estudantes 

11.2. Mapa VIII. Mapas de distribuição de estudantes. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.
(PDF, máx. 100kB) 
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando a 
adequação dos recursos disponíveis.  

11.2._Mapa VIII.pdf 

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efectivo dos 
seus estudantes no período de estágio e/ou formação em serviço. 

11.3. Indicação dos recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos 
estágios e períodos de formação em serviço: 

Metade dos estudantes (6) fará o seu estágio no serviço de consulta psicológica do ISMAI (CASP). Os restantes 6 
poderão ainda exercer a sua prática nos centros de saúde ou hospitais com quem o ISMAI tem celebrado protocolos 
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para a formação de alunos de outros ciclos de estudo (Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde).  
Os casos clínicos serão supervisionados no ISMAI, por docentes com formação clínica e psicoterapêutica adequada 
ao modelo, garantindo a sua integração num de 3 grupos supervisão. Cada supervisor supervisionará entre 1 a 3 
alunos. 
- Supervisão em Terapia Focada nas Emoções FE: feita pelos docentes João Salgado, Carla Cunha, Inês Mendes e 
Marisalva Fávero 
- Supervisão em Terapia Narrativa: feita por Anita Santos, João Salgado, Carla Cunha e Inês Mendes 
- Supervisão em Terapia Cognitivo-Comportamental: feita por Anita Santos; Eva Martins, José Paulo Almeida 

 
11.3. Indication of the Institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training periods: 

Half of the students will do their placement in the counseling service of ISMAI (CASP) 
The remaining 6 will be able to practice in health centers and hospitals with which ISMAI has protocols for other 
cycles (masters and clinical and health psychology). Clinical cases will be supervised at ISMAI by Phds with clinical 
training and practice in one of the 3 models:  
Supervision in EFT by João Salgado, Carla Cunha, Inês Mendes; 
Supervision in CBT by Anita Santos; Doutora Eva Martins, José Paulo Almeida 
Supervision in Narrative Therapy: Anita Santos, João Salgado, Carla Cunha e Inês Mendes 

 

11.4. Orientadores cooperantes 

Mapa IX. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por acompanhar 
os estudantes 

11.4.1 Mapa IX. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por 
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB) 
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, negociados 
entre a Instituição de Ensino e as Instituições de formação em serviço. 

11.4.1_Mapa IX.pdf 

Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos de formação 
de professores) 

12. Análise SWOT do novo ciclo de estudos 

12.1. Apresentação dos pontos fortes: 
Sublinhamos os seguintes pontos fortes: 

11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos de 
formação de professores) / External supervisors responsible for following the students activities (mandatory for 
teacher training study cycles)

Nome / Name
Instituição ou estabelecimento a que 
pertence / Institution

Categoria Profissional / 
Professional Title

Habilitação Profissional / 
Professional qualifications

Nº de anos de 
serviço / Nº of 
working years

Anita Santos CASP/ISMAI Professora Auxiliar Doutoramento 9

João Salgado CASP/ISMAI Professor Auxiliar Doutoramento 20

Daniela 
Nogueira

CASP/ISMAI
Professora Auxiliar 
Convidada

Doutoramento 11

Liliana Meira CASP/ISMAI Professora Auxiliar Doutoramento 12

Carla Cunha CASP/ISMAI Professora Auxiliar Doutoramento 11

Inês Mendes CASP/ISMAI
Professora Auxiliar 
Convidada

Doutoramento 7

Rui Tinoco
ACES Grande Porto VI - Porto 
Ocidental/ ARS Norte

Psicólogo Clinico Doutoramento 18

José Paulo 
Almeida

Hospital S. João/ISMAI
Psicólogo Clinico / 
Professor Auxiliar 
Convidado

Doutoramento 28

José Bastos
Agrupamento de Centros de Saúde 
Grande Porto III - Valongo/ARS Norte

Psicólogo Clínico Licenciatura 20

Marta 
Rodrigues

Agrupamento de Centros de Saúde 
Grande Porto IV - MaiaARS

Psicóloga Clínica Licenciatura 11

Adelaide 
Marques

Agrupamento de Centros de Saúde 
Grande Porto VIII - Gaia/ARS Norte

Psicóloga Clínica Licenciatura 18

Cristina 
Campos

CS Campanhã/ARS Norte Psicóloga Clínica Licenciatura 14

Page 67 of 69NCE/12/00281 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

2012-10-15http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=f1313ccd-c608-b88e-e03...



-Forte procura dos nossos alunos de um programa de doutoramento em psicologia clínica 
-Nível de produção da investigação do ISMAI atingiu já níveis de excelência na área da Psicologia Clínica 
-Docentes com experiência prévia de supervisão de estudantes 
-Investigadores de nível mundial participam no programa e nalguns projetos de investigação (e.g., William B. Stiles, 
M. Leiman, Sergio Salvatore) 
-Características inovadoras, introduzindo uma integração entre teoria, investigação e prática, cobrindo uma gama 
ampla de temas contemporâneos importantes na área 
-Corpo docente com mistura rica de clínicos experientes com jovens investigadores muito promissores 
-Percurso de afirmação progressiva da Psicologia Clínica do ISMAI como instituição de referência na formação na 
área, motivando procura de alunos de outras instituições 
-Possibilidade de estabelecer uma propina muito competitiva, quando comparada com os preços praticados nas 
universidades públicas 

 
12.1. Strengths: 

We highlight the following strengths: 
-Strong demand by our Master students for a doctoral program in Clinical Psychology 
-Research productivity reaching levels of excellence in several domains of Clinical Psychology 
-Researchers with former experience in tutoring students 
-Top-rank international researchers participating in the program and research with previous joint work (e.g. William 
B. Stiles, Mikael Leiman, Sergio Salvatore) 
-Innovative features, introducing an integrative approach between theory, research, and practice, simultaneously, 
and covering a wide range of contemporary important subjects 
-Rich mixture of very experienced clinical psychologists with young ones. 
- Progressive affirmation of the Clinical Psychology at ISMAI, creating a very positive image of our training in this 
area, giving rise to a demand from students coming from other institutions. 
- Possibility of establishing a very competitive tuition for the students, when compared with public universities 

 
12.2. Apresentação dos pontos fracos: 

- Alguns dos membros do corpo docente têm uma formação técnica e científica mais avançada do que a formação 
baseada na experiência. 
- É um programa que consome muito tempo, sendo exigente para os estudantes, podendo implicar a necessidade 
de obter uma bolsa para sustentar a sua frequência a tempo inteiro. 
- O treino prático torna-o menos adequado a pessoas sem conhecimento da língua Portuguesa. 
- Sendo um doutoramento especializado, diminui o seu leque potencial de candidatos 

 
12.2. Weaknesses: 

- Some scholars have a more advanced technical and scientific background than experience-based knowledge. 
- It is time-consuming and demanding for the students, likely to involve a grant in order to be able to sustain a full-
time program. 
- The practical training makes it less suitable for people without knowledge of Portuguese language 
- It is a specialized doctoral program, squeezing the scope of potential candidates 

 
12.3. Apresentação das oportunidades criadas pela implementação: 

- Abre-se a possibilidade de candidaturas a bolsas nacionais e internacionais para os estudantes 
- Criação de maior dinâmica de investigação, aumentando as probabilidades de obter financiamento externo para as 
actividades de investigação 
- Maior probabilidade de expandir o corpo docente e de contratação de novos doutorados para o departamento 
- Novos mercados de estudantes podem ser explorados, nacionalmente e internacionalmente 

 
12.3. Opportunities: 

- Possibility for the students to apply for national and international grants 
- Creation of a higher dynamic of research, increasing the possibility of getting external funding for our research 
activities 
- Higher probability of expanding the academic staff and hiring new PhDs for the department 
- New markets of students can be explored, nationally and internationally 

 
12.4. Apresentação dos constrangimentos ao êxito da implementação: 

- Algumas universidades podem autorizar a abertura de um número elevado de vagas para programas doutorais, 
diminuindo o mercado disponível de interessados 
- A crise financeira do país pode desincentivar a procura de programas de doutoramento 

 
12.4. Threats: 

- Some universities may authorize a large number of vacancies in their PhD programs, decreasing the number of 
possible candidates. 
 
- The financial crisis of the country may decrease the level of demand for PhD programs. 

 
12.5. CONCLUSÕES: 

As potencialides desta proposta dão-nos confiança, já que se é um projeto ambicioso, também surge como sólido, 
na medida em que já existe procura atualmente para o mesmo e de que já nos encontramos qualificados para o 
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levar a cabo. O corpo docente tem um boa mistura de clínicos muito experientes com investigadores mais jovens, 
que se encontram a publicar em jornais de topo na área (e.g., Psychotherapy; Psychotherapy Research). Este 
programa favorecerá não apenas o ISMAI mas também o nosso país, na medida em que traz a possibilidade de 
cooperação com investigadores brilhantes, bem como de atrair estudantes de outros países – como os oriundos de 
países de língua portuguesa, mas não só. As fraquezas dos programas poderão ser facilmente resolvidos, caso se 
tornem pressionantes – por exemplo, através da criação de uma adaptação do programa doutoral para uma 
frequência mais longa a part –time. As ameaças também podem ser lidadas através de políticas de manutenção de 
elevados padrões de qualidade a preços competitivos (que cremos conseguir fixar) e mesmo a crise financeira 
poderá trazer algumas oportunidades, já que existirão pessoas que poderão procurar níveis mais elevados de 
formação em situação de desemprego. Além disso, a propina a estabelecer poderá ser atrativa. 

 
12.5. CONCLUSIONS: 

The potentialities of this proposal give us confidence since, besides being ambitious, it is also a solid project: there 
is already some demand for it and we are also already qualified to carry it out. The faculty has a very good blend of 
clinical practitioners, as well as excellent researchers, who are publishing in top-rank journals of the area (e.g., 
Psychotherapy; Psychotherapy Research). It creates opportunities not only to ISMAI, but also to our country, since 
it brings the possibility of cooperation with leading researchers, as well as the opportunity of getting students from 
other countries – such as the Portuguese speaking countries, but not only. The weaknesses of the program can be 
easily solved if they start to create some pressure – for example, by creating a possible part-time and longer 
program,. The threats can also be dealt with a policy of high standards of quality at competitive prices (that we 
believe we will attain), and even the financial crisis can possibly mean an opportunity, since some people may seek 
higher degrees of education when unemployed. The anual fee will also be attractive. 
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