
ACEF/1112/15397 — Guião para a auto-
avaliação 

Caracterização do ciclo de estudos. 
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora: 

Maiêutica – Cooperativa De Ensino Superior, C.R.L. 

 
A1.a. Descrição da instituição de ensino superior / Entidade instituidora (proposta em associação): 

Maiêutica – Cooperativa De Ensino Superior, C.R.L. 

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

Instituto Superior Da Maia 

 
A2.a. Descrição da unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em asssociação): 

Instituto Superior Da Maia 

 
A3. Ciclo de estudos: 

Psicologia 

 
A3. Study cycle: 

Psychology 

 
A4. Grau: 

Licenciado 

 
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data): 

210, 2 de Novembro de 2011 

 
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos: 

Psicologia 

 
A6. Main scientific area of the study cycle: 

Psychology 

 
A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março 
(CNAEF). 

311 

 
A7.2. Classificação da área secundária, do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março 
(CNAEF), se aplicável. 

Não 

 
A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de 
Março (CNAEF), se aplicável. 

Não 

 
A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau: 

180 

 
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006): 

6 semestres 

 
A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006): 
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6 semesters 

 
A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo: 

144 

 
A11. Condições de acesso e ingresso: 

Nota mínima de candidatura: 95  
Classificação do Ensino Secundário: 65%  
Classificação do Exame Nacional: 35% (nota mínima de 95 pontos)  
Provas de Ingresso: Biologia e Geologia, ou História ou Português  

 
A11. Entry Requirements: 

Minimum average for application: 95 
Classification of Secondary school studies: 65% 
Classification of National Examination: 35% (minimum score of 95 points) 
Entry Examinations: Biology and Geology or History or Portuguese 

 

A12. Ramos, opções, perfis... 

Pergunta A12 

A12. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o 
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável): 

Não 

 

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável) 

A13. Estrutura curricular 

Mapa I - Não aplicável 

A13.1. Ciclo de Estudos: 
Psicologia 

 
A13.1. Study Cycle: 

Psychology 

 
A13.2. Grau: 

Licenciado 

 
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Não aplicável 

 
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

Not applicable 

 

A12.1. 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 
organisation of alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)

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

Não aplicável Not applicable
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A14. Plano de estudos 

Mapa II - Não aplicável - 1.º ano/1.º semestre 

A14.1. Ciclo de Estudos: 
Psicologia 

 
A14.1. Study Cycle: 

Psychology 

 
A14.2. Grau: 

Licenciado 

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Não aplicável 

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

Not applicable 

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

1.º ano/1.º semestre 

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester: 

1st year/ 1st semester 

 

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and 
credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / 
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / 
Optional ECTS*

Ciências Biológicas (Bases Biológicas da Psicologia)/Biological 
Sciences (Biological Basics of Psychology) BBP/BBP 10 10

Metodologia Aplicada à Psicologia (Observação, Avaliação e 
Investigação)/Methodology Applied to Psychology (Observation, 
Assessment and Research)

MAP/MAP 35 0

Psicologia Geral/General Psychology PG/GP 15 0

Processos Psicológicos Elementares/Elementary Psychological 
Processes PPE/EPP 15 10

Integração dos Processos Psicológicos/Integration of Psychological 
Processes PIP/IPP 40 5

Psicologia Aplicada: Introdução à Psicologia Aplicada/Applied 
Psychology: Introduction to Applied Psychology PA/IPA/AP/IAP 10 25

Ética e Deontologia/Ethics and Deontology ED/ED 5 0

Complementar/Complementary COMP/COMP 0 10

Ciências Sociais (Bases Socioculturais da Psicologia)/Social Sciences 
(Sociocultural Basics of Psychology) BSCP/SCBP 10 10

(9 Items)  140 70

A14.5. 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)

Estatística Aplicada I /Applied 
Statistics I MAP/MAP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 48/TP.TO 
48 5 Não / No

História da Psicologia / 
History of Psychology PG/GP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 48/TP.TO 
48 5 Não / No

Introdução às Ciências 
Sociais / Introduction to Social 
Sciences

BSCP/SCBP Semestral / 
Semestral 125 TP.OT 48/TP.TO 

48 5 Não / No
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Mapa II - Não aplicável - 1.º ano/2.º semestre 

A14.1. Ciclo de Estudos: 
Psicologia 

 
A14.1. Study Cycle: 

Psychology 

 
A14.2. Grau: 

Licenciado 

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Não aplicável 

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

Not applicable 

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

1.º ano/2.º semestre 

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester: 

1st year/ 2nd semester 

 

Mapa II - Das 4 unidades curriculares opcionais os/as alunos/as devem 
escolher 2. - 2.º Ano / 1.º Semestre 

A14.1. Ciclo de Estudos: 

Neurociências I / 
Neuroscience I BBP/BBP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 48/TP.TO 
48 5 Não / No

Processos Cognitivos I / 
Cognitive Processes I PPE/EPP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 48/TP.TO 
48 5 Não / No

Sistemas Teóricos da 
Psicologia I / Theoretical 
Systems of Psychology I 

PG/GP Semestral / 
Semestral 125 TP.OT 48/TP.TO 

48 5 Não / No

(6 Items)       

A14.5. 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)

Epistemologia / Epistemology BSCP/SCBP Semestral / 
Semestral 125 TP.OT 

48/TP.TO 48 5 Não / No

Estatística Aplicada II / 
Applied Statistics II MAP/MAP Semestral /Semestral 125 TP.OT 

48/PT.TO 48 5 Não / No

Introdução à Metodologia da 
Psicologia / Introduction to the 
Methodology of Psychology

MAP/MAP Semestral / 
Semestral 125 TP.OT 

48/PT.TO 48 5 Não / No 

Neurociências II / 
Neuroscience II BBP/BBP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 
48/PT.TO 48 5 Não / No

Processos Cognitivos II / 
Cognitive Processes II PPE/EPP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 
48/PT.TO 48 5 Não / No

Sistemas Teóricos da 
Psicologia II / Theoretical 
Systems of Psychology II

PG/GP Semestral / 
Semestral 125 TP.OT 

48/PT.TO 48 5 Não / No

(6 Items)       
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Psicologia 

 
A14.1. Study Cycle: 

Psychology 

 
A14.2. Grau: 

Licenciado 

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Das 4 unidades curriculares opcionais os/as alunos/as devem escolher 2. 

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

From the 4 optional curricular units students must choose 2.  

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

2.º Ano / 1.º Semestre 

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester: 

2nd Year / 1st Semester 

 

Mapa II - Das 3 unidades curriculares opcionais os/as alunos/as devem 
escolher 1. - 2.º Ano / 2.º Semestre 

A14.1. Ciclo de Estudos: 
Psicologia 

 
A14.1. Study Cycle: 

Psychology 

 
A14.2. Grau: 

Licenciado 

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Das 3 unidades curriculares opcionais os/as alunos/as devem escolher 1. 

A14.5. 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)

Antropologia Sociocultural / 
Sociocultural Anthropology BSCP/SCBP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 
48/TP.TO 48 5 Opcional / 

Optional

Bases Biológicas do 
Comportamento / Biological 
Bases of Behaviour

BBP/BBP Semestral / 
Semestral 125 TP.OT 

48/TP.TO 48 5 Opcional / 
Optional

Métodos Quantitativos / 
Quantitative Methods MAP/MAP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 
48/TP.TO 48 5 Não / No

Neuropsicologia / 
Neuropsychology BBP/BBP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 
48/TP.TO 48 5 Opcional / 

Optional

Psicologia do Desenvolvimento 
I / Developmental Psychology I PIP/IPP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 
48/TP.TO 48 5 Não / No

Psicologia Social I / Social 
Psychology I PIP/IPP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 
48/TP.TO 48 5 Não / No

Sociologia / Sociology BSCP/SCBP Semestral / 
Semestral 125 TP.OT 

48/TP.TO 48 5 Opcional / 
Optional

Teorias da 
Personalidade/Personality 
Theories

PIP/IPP Semestral/Semestral 125 TP.OT 
48/TP.TO 48 5 Não/No

(8 Items)       
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A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

From the 3 optional curricular units students must choose 1.  

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

2.º Ano / 2.º Semestre 

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester: 

2nd Year / 2nd Semester 

 

Mapa II - Das 3 unidades curriculares opcionais os/as alunos/as devem 
escolher 1. - 3.º Ano / 1.º Semestre 

A14.1. Ciclo de Estudos: 
Psicologia 

 
A14.1. Study Cycle: 

Psychology 

 
A14.2. Grau: 

Licenciado 

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Das 3 unidades curriculares opcionais os/as alunos/as devem escolher 1. 

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

From the 3 optional curricular units students must choose 1.  

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

3.º Ano / 1.º Semestre 

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester: 

3rd Year / 1st Semester 

 

A14.5. 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)

Introdução à Intervenção 
Psicológica / Introduction to 
Psychological Intervention

PA/IPA/AP/IAP Semestral / 
Semestral 125 TP.OT 

48/TP.TO 48 5 Não / No

Psicologia Cultural / Cultural 
Psychology PPE/EPP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 
48/TP.TO 48 5 Opcional / 

Optional

Psicologia da Educação / 
Educational Psychology PIP/IPP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 
48/TP.TO 48 5 Não / No 

Psicologia da Linguagem / 
Psychology of Language PPE/EPP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 
48/TP.TO 48 5 Opcional / 

Optional

Psicologia das Emoções / 
Psychology of Emotions PPE/EPP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 
48/TP.TO 48 5 Não / No

Psicologia do 
Desenvolvimento II / 
Developmental Psychology II

PIP/IPP Semestral / 
Semestral 125 TP.OT 

48/TP.TO 48 5 Não / No

Psicologia Social II / Social 
Psychology II PIP/IPP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 
48/TP.TO 48 5 Não / No

Psicologia da Sexualidade / 
Psychology of Sexuality PPE/EPP Semestral/Semestral 125 TP.OT 

48/TP.TO 48 5 Opcional / 
Optional

(8 Items)       
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Mapa II - Das 7 unidades curriculares opcionais PA/IPA escolher de 2 a 4. 
Das 4 COMP escolher de 0 a 2. - 3.º Ano / 2.º Semestre 

A14.1. Ciclo de Estudos: 
Psicologia 

 
A14.1. Study Cycle: 

Psychology 

 
A14.2. Grau: 

Licenciado 

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

Das 7 unidades curriculares opcionais PA/IPA escolher de 2 a 4. Das 4 COMP escolher de 0 a 2. 

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

From the 7 optional curricular units AP/IAP choose 2 to 4. From the 4 COMP choose 0 to 2. 

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

3.º Ano / 2.º Semestre 

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester: 

3 rd Year / 2 nd Semester 

 

A14.5. 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)

Avaliação Psicológica / Psychological 
Evaluation MAP/MAP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 
48/TP.TO 48 5 Não / No

Laboratórios de Competências Básicas 
de Consulta e Intervenção / Basic 
Competences in Consultation and 
Intervention - Laboratory

PA/IPA/AP/IAP Semestral / 
Semestral 125 TP.OT 

48/TP.TO 48 5 Opcional / 
Optional

Laboratórios de Avaliação 
Psicológica / Psychological Evaluation 
- Laboratory

MAP/MAP Semestral / 
Semestral 125 TP.OT 

48/TP.TO 48 5 Não / No 

Laboratórios de Processos Cognitivos / 
Cognitive Processes - Laboratory PPE/EPP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 
48/TP.TO 48 5 Opcional / 

Optional

Laboratórios de Psicologia do 
Desenvolvimento / Developmental 
Psychology - Laboratory

PIP/IPP Semestral / 
Semestral 125 TP.OT 

48/TP.TO 48 5 Opcional / 
Optional

Métodos Qualitativos / Qualitative 
Methods MAP/MAP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 
48/TP.TO 48 5 Não / No

Psicopatologia I / Psychopathology I PIP/IPP Semestral / 
Semestral 125 TP.OT 

48/TP.TO 48 5 Não / No

Psicossociologia do Trabalho e das 
Organizações I / Psychosociology of 
Work and Organizations I

PA/IPA/AP/IAP Semestral / 
Semestral 125 TP.OT 

48/TP.TO 48 5 Não / No

(8 Items)       

A14.5. 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)

Ética e Deontologia da 
Psicologia / Ethics and 
Deontology in Psychology

ED/ED Semestral / 
Semestral 125 TP.OT 

48/TP.TO 48 5 Não / No
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Perguntas A15 a A16 

A15. Regime de funcionamento: 
Outros 

 
A15.1. Se outro, especifique: 

O curso funciona em regime diurno e pós-laboral. 

 
A15.1. If other, specify: 

Daytime and after working hours. 

 
A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es) 
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII) 

Ana Sofia Antunes das Neves 

 

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço 

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço 

Mapa III - Protocolos de Cooperação 

Mapa III - Não aplicável/Not applicable 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Não aplicável/Not applicable 

 

Técnicas de Resolução de 
Conflitos / Conflit Resolution 
Techniques

COMP/COMP Semestral / 
Semestral 125 TP.OT 

48/TP.TO 48 5 Opcional / 
Optional

Tecnologias de Informação e 
Comunicação / Information and 
Communication Technologies

COMP/COMP Semestral / 
Semestral 125 TP.OT 

48TP.TO 48 5 Opcional / 
Optional

Introdução à Gestão de 
Recursos Humanos / 
Introduction to Human 
Resource Management

COMP/COMP Semestral / 
Semestral 125 TP.OT 

48/TP.TO 48 5 Opcional / 
Optional

Marketing e Publicidade / 
Marketing and Advertising COMP/COMP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 
48/TP.TO 48 5 Opcional / 

Optional

Psicologia Clínica e da Saúde / 
Health and Clinical Psychology PA/IAP/AP/IAP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 
48/TP.TO 48 5 Opcional / 

Optional

Psicologia Comunitária / 
Community Psychology PA/IAP/AP/IAP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 
48/TP.TO 48 5 Opcional / 

Optional

Psicologia da Justiça / Forensic 
Psychology PA/IAP/AP/IAP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 
48/TP.TO 48 5 Opcional / 

Optional

Psicologia do Desporto / Sport 
Psychology PA/IAP/AP/IAP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 
48/TP.TO 48 5 Opcional / 

Optional

Psicologia Escolar / School 
Psychology PA/IAP/AP/IAP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 
48/TP.TO 48 5 Opcional / 

Optional

Psicopatologia II / 
Psychopathology II PIP/IPP Semestral / 

Semestral 125 TP.OT 
48/TP.TO 48 5 Não / No

Psicossociologia do Trabalho e 
das Organizações II / 
Psychosociology of Work and 
Organizations II

PA/IAP/AP/IAP Semestral / 
Semestral 125 TP.OT 

48/TP.TO 48 5 Opcional / 
Optional

Psicologia da Saúde 
Ocupacional / Occupational 
Health Psychology

PA/IAP/AP/IAP Semestral/Semestral 125 TP.OT 
48/TP.TO 48 5 Opcional / 

Optional

(13 Items)       
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A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 
<sem resposta> 

 

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes 

A17.2. Mapa IV. 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.  

<sem resposta> 

 

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos 
seus estudantes no período de estágio e/ou formação em serviço. 

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos 
estágios e períodos de formação em serviço. 

Não aplicável 

 
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training 
periods. 

Not applicable 

 

A17.4. Orientadores cooperantes 

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por 
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB). 

A17.4.1. 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. 

<sem resposta> 

 

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de 
professores). 

<sem resposta> 

Pergunta A18 e A19 

A18. Observações: 
 

No quadro A.13.4 o sistema assume que os créditos optativos totalizam 70, quando na realidade são 40. Isto 
deve-se ao facto de não ser possível introduzir no quadro o intervalo de créditos, apenas o seu máximo (e.g. 
nas áreas complementares os estudantes podem ter de 0 a 10 créditos. No sistema introduziu-se o número 10). 

 
A18. Observations: 
 

At Table A13.4 system assumes a total of 70 optional credits, when in reality there are 40 credits. This is due to 

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de 
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only 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
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the fact that it is not possible to register the interval of credits on the table except for its maximum (e.g. 
students can have 0 to10 credits in optional areas thus number 10 was introduced in the system). 

 
A19. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa 
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa? 

Não 

 

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos 

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos. 
O curso corresponde ao 1.º Ciclo de Estudos em Psicologia, o qual constitui a formação de base na área. 
Refletindo os princípios da Declaração de Bolonha e adotando as recomendações da European Federation of 
Psychologists’ Associations e da Ordem dos Psicólogos Portugueses, este curso visa dotar os alunos de 
competências básicas (teóricas e metodológicas) ao nível das diferentes áreas de especialidade da Psicologia, 
facilitando a sua mobilidade no espaço europeu. O 1.º Ciclo de Estudos permite, assim, a aquisição da 
qualificação inicial exigida para a atribuição do Diploma Europeu em Psicologia. A organização, a estrutura e a 
missão do curso possibilitam a preparação para a integração dos alunos no 2.º Ciclo de Estudos em 
Psicologia, uma vez que facilitam (em termos de conteúdos e de metodologias de ensino-aprendizagem) a 
transição para a formação avançada.  
Genericamente são seguidos os objetivos constantes do Art.º 11.º da Lei n.º 49/2005 de 30 de Agosto. 

 
1.1. Study cycle's generic objectives. 

The 1st Study Cycle in Psychology (SCP) constitutes the basic training in this area. Hence, in accordance with 
the principles of the Bologna Declaration and adopting the recommendations made by the European 
Federation of Psychologist’ Associations and the Order of Portuguese Psychologists, this SCP aims to provide 
students with basic skills (theoretical and methodological) concerning different specialty areas of Psychology, 
thus facilitating their mobility throughout Europe. As a result, SCP enables the acquisition of the initial 
qualification required for the attribution of the European Diploma in Psychology. The organization structure 
and mission of the SCP prepares students for the integration in the 2nd Study Cycle for it facilitates (in terms 
of syllabus and teaching and learning methodologies) the transition to advanced training. Furthermore, the 
objectives defined in Article 11 of Law nº 49/2005 of 30th August, are generally followed. 

 
1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição. 

A Licenciatura em Psicologia do ISMAI foi homologada pela Portaria nº 206/95, publicada no Diário da 
República (I Série – B, n.º 68) de 21 de Março. Em 2008, o curso foi adequado à Declaração de Bolonha através 
do Despacho n.º 27 637/2008 publicado no Diário da República, 2.ª série - n.º209, de 28 de Outubro, passando a 
constituir o 1º Ciclo de Estudos em Psicologia, em conformidade com o Dec.-Lei n.º 74/06, de 24 de Março. Na 
adequação do curso foram tidas em conta ainda as recomendações da European Federation of Psychologists’ 
Associations (EFPA), que determina que a prática autónoma da Psicologia só seja possível com 2 ciclos de 
formação universitária: um primeiro ciclo com a duração de 3 anos (180 ECTS - Licenciatura) e um segundo 
ciclo com a duração de 2 anos (120 ECTS - Mestrado). Após estes 5 anos de formação, é exigida ainda a 
realização de 1 ano de prática, tutelada pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. 
Nos últimos 20 anos, o ISMAI tem procurado adequar a sua oferta formativa às necessidades do mercado, 
procurando assumir uma estratégia de responsabilidade e inovação. Ciente da mudança de paradigma 
decorrente da subscrição, em 1999, da Declaração de Bolonha, por parte dos ministros da Educação de 29 
Estados Europeus - incluindo Portugal -, o ISMAI comprometeu-se desde cedo com os princípios reguladores 
dos instrumentos para a criação do espaço europeu do ensino superior. A sua aposta na reconfiguração dos 
cursos, na qualificação do corpo docente, na investigação científica e na internacionalização são disso bons 
exemplos. No caso da Licenciatura em Psicologia a adopção deste compromisso foi inequívoca. Com a 
adequação do curso à Declaração de Bolonha, este responde hoje às principais demandas expressas no 
documento: 1) configura-se como um grau académico intercompreensível e comparável; 2) oferece uma 
organização curricular por unidades de crédito acumuláveis e transferíveis nacional e internacionalmente e 3) 
propicia a mobilidade no espaço europeu de ensino superior, quer durante, quer após a formação. Ocupando o 
curso um lugar de destaque na oferta formativa do ISMAI (não só pelo prestigio granjeado ao longo dos anos, 
o que faz dele uma reconhecida referência no panorama nacional e internacional, mas também pela 
expressividade numérica do seu corpo discente, o que o torna o 3.º curso com maior número de alunos na 
instituição), o 1.º Ciclo de Estudos em Psicologia espelha, em larga medida, a missão e estratégia da 
instituição: providenciar aos estudantes formação em domínios científicos, técnicos e culturais diversos, 
preparando-os para uma vida ativa e motivando-os para a inovação e o desenvolvimento. 

 
1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy. 

The Degree in Psychology at ISMAI was approved by Ordinance nº 206/95, published in Diário da República 
(Series I - B, nº 68) of 21st March. In 2008, the degree was adapted according the Bologna Declaration by Order 
nº 27 637/2008 published in Diário da República, 2nd serie – nº 209 of 28th October, and became the 1st Study 
Cycle in Psychology (SCP), in conformity with Decree-Law nº 74/06, 24th March. In relation to the SCP, several 
recommendations by the European Federation of Psychologists' Associations (EFPA) were taken into acount, 
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this is, to determine that the autonomous practice of psychology is only possible with two cycles of university 
studies: a first cycle with a duration of 3 years (180 ECTS – Undergraduate Degree) and a second cycle with a 
duration of two years (120 ECTS –Graduate/ Master Degree). However, the Order of Portuguese Psychologists 
still requires one year of practice after the five years of university studies.  
In the past 20 years, ISMAI has sought to adapt its training to the market needs, thus assuming a strategic and 
innovative responsibility. Aware of the paradigm shift resulting from the subscription, in 1999, to the Bologna 
Process by the Ministers of Education of 29 European states – Portugal included - ISMAI was committed, quite 
early, to the regulating principles of the instruments to create a European space for higher education. Its 
dedication to: restructuring the curricular units; the qualification of academic staff; scientific research and 
internationalization are good examples. Subsequently, the commitment to adopt this process to a Degree in 
Psychology was unequivocal.  
The ongoing adequacy to the Bologna Process responds, today, to the main demands stated in the document: 
1) to be an academic degree, comparable and intercomprehensible, 2) to offer an organized curriculum of 
credit units which are accumulated and transferable nationally and internationally and 3) to provide mobility in 
European higher education, both during and after training. Since the SCP had an importance in training on 
offer at ISMAI (not only the prestige garnered over the years which made it a recognized reference nationally 
and internationally, but also for its expressive numeric student body, making it the 3rd most popular study 
cycles with the greatest number of students enrolled at the institution), the SCP reflects, to large extent, the 
mission and strategy of the institution: this is, to provide students with variety in scientific, technical and 
cultural training, not only in preparing them for an active life, but also motivating them to innovation and 
development. 

 
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos. 

Os objetivos do curso são divulgados a docentes e a estudantes através de: 1) realização de reuniões (a 
coordenação do curso, a comissão científico-pedagógica e o restante corpo docente têm reuniões periódicas 
onde discutem os objetivos do curso, efetuam balanços sobre o funcionamento dos anos e das respetivas 
turmas, analisam o processo de ensino-aprendizagem e organizam as atividades dos semestres. No início de 
cada ano letivo é realizada uma reunião entre o corpo docente, a coordenação do curso e os alunos do 1.º ano 
a fim de serem dados a conhecer os objetivos da Licenciatura e de promover a integração dos novos alunos); 
2) informação institucional (o ISMAI dispõe de mecanismos de divulgação interna e externa que garantem que 
os objetivos dos seus cursos estejam publicamente disponíveis - e.g. guias informativos e brochuras online e 
em suporte de papel -. Para além disso, cada curso tem um regulamento específico onde estão plasmados os 
seus objetivos). 

 
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives. 

The objectives of the 1st Study Cycle in Psychology (SCP) are disclosed to teachers and students through: 1) 
meetings (the SCP coordinator, the scientific-pedagogic commission and the remaining academic staff have 
periodic meetings where they discuss SCP objectives; reflect on the functioning of the academic years and the 
respective classes; analyze the teaching-learning process and organize the activities of the semester. There is 
a meeting at the beginning of each academic year with the academic staff, the SCP coordinator and students of 
first year so that they understand the objectives of the SCP as well as promote the integration of new 
students), 2) institutional information (ISMAI has mechanisms to disclose information internally and externally 
to ensure that the objectives of the study cycles are publicly available - e.g. information guides and brochures 
online and on paper- . Additionally, each study cycle has a specific regulation which states its objectives). 

 

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da 
Qualidade 

2.1 Organização Interna 

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a 
revisão e actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente. 

Compete à coordenação a gestão global do curso. Entre outros aspetos, a coordenação deve promover o bom 
funcionamento do curso, zelar pela sua qualidade e representá-lo, quer interna, quer externamente. À 
comissão científico-pedagógica (CCP) cabe, entre outros aspetos, coadjuvar a coordenação na gestão global 
do curso. O curso está integrado no Departamento de Ciências Sociais e do Comportamento (DCSC) do ISMAI, 
estrutura que congrega todos os cursos da instituição na área da Psicologia. A aprovação de todos os cursos 
no ISMAI carece da anuência da Direção do respetivo Departamento, dos pareceres positivos do Conselho 
Científico (CC), do Conselho Pedagógico (CP) e do Conselho de Direção (CD). Compete à coordenação do 
curso apresentar à Direção do DCSC uma proposta anual de distribuição de serviço docente do curso. A 
revisão e atualização dos conteúdos programáticos do curso são da responsabilidade da coordenação e da 
CCP do curso, carecendo da aprovação do DCSC, do CC, do CP e do CD. 

 
2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study cycle, including its approval, the 
syllabus revision and updating, and the allocation of academic service. 
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The coordination is responsible for the management of the study cycle. Coordination should promote the 
proper functioning of the cycle, ensure its quality and represent it internally and externally. The scientific-
pedagogic commission (SPC) is responsible for, among other aspects, assisting the coordination. The study 
cycle is integrated into the Department of Social and Behavioral Sciences (DSBS), the structure that connects 
all of the study cycles in Psychology. The approval of all study cycles at ISMAI requires the consent of the 
respective Department Director, the approval of the Scientific and Pedagogic Councils (SPCs) and the Board of 
Directors (BD). The coordination of the study cycle is responsible for submitting, to the Director of DSBS, a 
annual proposal of distribution of teaching. The coordination and the SPC are responsible of reviewing and 
updating the study cycle syllabus, however it requires the approval of the DSBS, the SPCs and the BD. 

 
2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão 
que afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade. 

A participação dos docentes é assegurada pela realização periódica de reuniões de curso, onde todos têm 
assento. Embora a comissão científico-pedagógica seja constituída apenas por docentes doutorados, todos 
são convidados a participar nas reuniões, precisamente para que todos tenham oportunidade de contribuir 
para as decisões tomadas. Sempre que se justifica são convocadas reuniões com os estudantes, a fim de os 
envolver mais nas dinâmicas do curso. As informações relevantes (e.g. processos eleitorais) são comunicadas 
aos estudantes quer pessoalmente (através da figura do tutor), quer eletronicamente (através da área privada 
do portal do ISMAI ou por email). O curso conta com dois representantes no Conselho Pedagógico – um 
estudante e um docente - eleitos pelos seus pares, o que garante a participação dos dois grupos nas decisões. 
A coordenação do curso e os docentes dispõem de um horário de atendimento onde podem ser discutidas 
questões importantes no que toca à gestão do curso.  

 
2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that 
have an influence on the teaching/learning process, including its quality. 

The participation of the teachers of the 1st Study Cycle in Psychology (SCP) is ensured by holding regular 
meetings, where all have a seat. Although the scientific-pedagogic commission is composed only by PhD 
holders, all are invited to attend meetings, so that everyone has the opportunity to contribute to the decision-
making. Whenever necessary, meetings are called with students in order to involve them more in the dynamics 
of the SCP. Relevant information (e.g. elections) are communicated to students either in person (by the tutor) 
or electronically (via the private area of the website or email). The SCP has two representatives in the 
Pedagogic Council, a student and a teacher, elected by their peers, which ensure the participation of two 
groups in the decision-making. The SCP coordinator and teachers have attending hours where important 
issues regarding the management of the SCP can be discussed. 

 

2.2. Garantia da Qualidade 

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.  
A implementação de um Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), pela sua natureza um processo 
complexo, está a merecer a devida atenção pelas Direções do ISMAI e Maiêutica. A introdução de mecanismos 
de Garantia da Qualidade atingiu uma considerável dinâmica, envolvendo a comunidade escolar, articulada 
com a governação da Instituição. 
Assim, as estruturas de Garantia da Qualidade ao nível do ensino prendem-se com meios de diagnóstico, com 
desenvolvimento harmonioso e devido acompanhamento, fortalecidos pelos contributos do Coordenador de 
Curso, Diretor de Departamento, Conselhos Pedagógico e Científico e Gabinete de Estudos, Planeamento, 
Avaliação e Qualidade/Gabinete de Estatística (GEPAQ/GE). 
Nesta conformidade, pretende-se aprofundar as práticas em desenvolvimento com vista à valorização das 
funções pedagógica e científica dos docentes e à promoção de uma maior participação e responsabilidade dos 
estudantes. 

 
2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle.  

The implementation of an Internal Quality Assurance System (SIGQ), a complex process by nature, merits the 
attention of the Governing Boards of ISMAI and Maiêutica. Consequently, the introduction of Quality 
Assurance mechanisms has achieved considerable dynamics involving the academic community together with 
the Governance of the institution. 
Hence, the structures of Quality Assurance, regarding education, relate to instruments of diagnosis, of 
appropriate monitoring as well as harmonious development and due supervision, which are strengthened by 
the contributions of the Course Coordinator, Department Director, Pedagogic and Scientific Councils and the 
Office of Research, Planning, Evaluation and Quality (GEPAQ)/Statistics Office (GE). 
Therefore, the purpose is not only to further develop practices for the enhancement of pedagogic and scientific 
roles of teachers but also to promote greater participation and responsibility of students. 

 
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na 
instituição.  

O diretor do GEPAQ, Engenheiro Ilídio Manuel Marques Moutinho, e o GE formam um grupo coeso e eficiente 
que tem, entre outras atribuições, a de implementar, de forma contínua, os mecanismos de garantia da 
qualidade. Com efeito, considera-se “garantia da qualidade” como o conjunto de procedimentos, instrumentos 
e atividades que permite à Instituição assegurar o cumprimento das orientações e boas práticas estabelecidas. 
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O profundo envolvimento do GEPAQ/GE, não só no processo de avaliação externa efetuado pela EUA em 2010, 
mas também nas tarefas inerentes à Avaliação/Acreditação encetadas e desenvolvidas pela A3ES, tem 
proporcionado uma análise à sua “praxis” e igualmente um desencadear de ações em dois grandes domínios: 
- estrutura organizacional, processos de tomada de decisão e formas de gestão; 
- monitorização dos processos internos, sistemas de informação, racionalização de meios e estruturas e 
mecanismos de “feedback” e melhoria. 

 
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.  

The director of GEPAQ, Engenheiro Ilídio Manuel Marques Moutinho, and the Statistics Office form a cohesive 
and efficient partnership which aims to, among other attributions, implement mechanisms for quality 
assurance in a continuous manner. Quality assurance is undeniably considered as a set of procedures, tools 
and activities which enable the institution to ensure compliance with the established guidelines and good 
organizational practices. The dedicated involvement of GEPAQ/GE, not only in the process of external 
assessment undertaken by the EUA in 2010, but also in the inherent work regarding the 
Assessment/Accreditation introduced and developed by the A3ES, has promotted a critical analysis of its 
praxis as well as triggerd actions in two major areas: 
- organizational structure, decision-making processes and forms of management; 
- monitoring internal processes, information systems, resources of rationalization, along with structures and 
mechanisms of feedback and improvement. 

 
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.  

O GE/GEPAQ foi criado no sentido de edificar instrumentos sistemáticos de avaliação da qualidade do 
ensino/aprendizagem, procurando dar a conhecer, periodicamente, as opiniões e motivações de estudantes e 
docentes, utilizando questionários normalizados. Estes foram desenvolvidos a partir de padrões 
internacionalmente instituídos pelo ENQA e aferidos no quadro do universo escolar através de experiências 
anteriores e aprovados em Conselho Pedagógico. 
Os resultados, a que os estudantes têm acesso, são submetidos à análise da Coordenação do Curso, do 
Diretor de Departamento e dos órgãos de Direção institucionais, de modo a proporcionarem recomendações, 
correções ou ajustes à atuação dos diversos atores. 
As diferentes formas avaliativas do 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. 

 
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle.  

GEPAQ/GE was created in order to implement systematic assessment tools related to the quality of 
teaching/learning, and consequently disclose, periodically, the opinions and motivation of students and 
teachers by using standardized surveys. Moreover, these surveys were based on international standards 
established by ENQA and measured within the academic environment through past and adopted experiences 
in the Pedagogic Council. 
The results, which students have access to, are analyzed by the Course Coordinator, the Department Director 
and institutional governing organs so as to provide recommendations, corrections or adjustments to the 
performance of various actors. 
The different forms of assessing the teaching/learning process are defined in the Regulations. Additionally, 
there are procedures registered on a computer platform, which verifies the summaries, assiduity and 
punctuality of teachers. 

 
2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade  

<sem resposta> 

 
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de 
melhoria.  

Os resultados das avaliações internas e externas do ciclo de estudos são objeto de escrutínio, reflexão e 
análise crítica por parte da Direção do Departamento de Ciências Sociais e do Comportamento, da 
Coordenação do curso, da Comissão Científico-Pedagógica e do restante corpo docente. Em consequência 
são efetuados, sempre que se justifique, os ajustamentos necessários, com o intuito de otimizar o processo de 
ensino-aprendizagem. 

 
2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions.  

The results of internal and external assessment of the 1st Study Cycle in Psychology (SCP) is subject to 
discussion, reflection and critical analysis by the Director of the Department of Social and Behavioral 
Sciences, the SCP coordinator, scientific-pedagogic commission in addition to the rest of the teaching staff. 
Consequently, the necessary adjustments are made, whenever appropriate, in order to optimize the teaching-
learning process. 

 
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.  

Entre 2009 e 2010 a instituição foi avaliada pela Associação das Universidades Europeias (EUA). Foi 
constituído, para o efeito, um Grupo de Avaliação Institucional do ISMAI (GavISMAI) com o objetivo de 
implementar um processo de avaliação sistémica e setorizada. Na sequência da avaliação institucional pela 
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EUA, e de acordo com o Relatório apresentado em 7 de Abril de 2011 pela respetiva equipa de avaliação, a 
Instituição, através da Comissão de Elaboração do Plano de Ação (CEPA), elaborou o “Plano de Ação” para 
2011-2013, no sentido de dar resposta às recomendações constantes no referido Relatório. O ISMAI tem sido 
objeto de várias auditorias da Inspeção-Geral, a última das quais resultou num relatório muito favorável 
rececionado em 30.09.2010. A Licenciatura em Psicologia foi sujeita a uma avaliação externa respeitante ao 
ano letivo de 2003- 2004, pelo extinto CNAVES. As recomendações resultantes dessa avaliação foram tidas em 
conta nas reformulações entretanto realizadas. 
 

 
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.  

In 2009 and 2010, the Institution was assessed by the European University Association (EUA). An Institutional 
Assessment group of ISMAI (GavISMAI) was formed for this purpose; moreover, it had to implement a systemic 
assessment and sectorized process. Following the institutional assessment by the EUA, and according to the 
report submitted on April 7th, 2011 by the relevant technical evaluation team, the Institution, through the 
Commission for Drafting the Plan of Action (CEPA), developed the Action Plan for 2011-2013 so as to respond 
to the recommendations enclosed in the report. ISMAI has been subjected of several audits by the General-
inspection, the last of which resulted in a very favorable report dated 09.30.2010. The degree in Psychology 
was also subjected to an external assessment concerning the academic year 2003 - 2004, by the former 
CNAVES. The recommendations resulting from this assessment were taken into account in the reformulation 
which have already been undertaken. 

 

3. Recursos Materiais e Parcerias 

3.1 Recursos materiais 

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

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos 
e científicos, materiais e TICs). 

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa V. Spaces

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

Salas de aulas / Lecture rooms 2372.3

Laboratórios de informática/Computer Laboratories 669.4

Sala de reuniões/Meeting Room 167.5

Gabinete/Office 86.6

UNIDEP/UNIDEP 6.5

Biblioteca/Library 510

Auditório/Auditorium 298

Laboratório Multimédia/Multimedia Laboratory 85

CASP/CASP 110.8

Instalações Sanitárias/Sanitary Facilities 377.5

Anfiteatros/Amphitheatres 268

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number

Bases de Dados - Ebsco/Databases Ebsco 11

Bases de Dados - LUSODOC/Databases - LUSODOC 3

Computadores/Computers 347

Monitores/Monitors 352

Portáteis/Laptops 21

Impressoras/Printers 34

Scanners/Scanners 3

Projectores/Projectors 58

Gravadores Digitais/Digital recorders 5

Colunas/Sound boxes 8
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3.2 Parcerias 

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos. 
As parcerias internacionais existentes são sobretudo ao nível do intercâmbio de estudantes e docentes. 
Assim, na área da Psicologia, o ISMAI tem protocolos estabelecidos com os seguintes países: Espanha (e.g. 
Universidad Autonoma de Madrid), Eslovénia (e.g. University of Primorska), Estónia (e.g. Tallinn University), 
Finlândia (e.g. University of Jyväskylä), França (e.g. Université Blaise Pascal Clermont II), Itália (e.g. Universitá 
Europea Di Roma), Polónia (e.g. University of Economics and Innovation in Lublin), Roménia (e.g. Universitatea 
de Vest Din Timisoara Universitatea de Vest Din Timisoara), Suiça (e.g. Université de Neuchâtel – UNINE), 
Turquia (e.g. Fatih University), Escócia (e.g. University Abertay Dundee) e Brasil (e.g. Universidade Católica de 
Brasília). 

 
3.2.1 International partnerships within the study cycle. 

The current international partnerships are mainly in the exchange of students and teachers. Thus, in the area 
of Psychology, ISMAI has established protocols with the following countries: Spain (e.g. Autonomous 
University of Madrid), Slovenia (e.g. University of Primorska), Estonia (e.g. University of Tallinn), Finland (e.g. 
University of Jyväskylä), France (e.g. Université Blaise Pascal Clermont II), Italy (e.g. Università Europea di 
Roma), Poland (e.g. University of Economics and Innovation in Lublin), Romania (e.g. Universitatea de Vest Din 
Timisoara Universitatea de Vest Din Timisoara), Switzerland (e.g. Université de Neuchâtel - UNINE), Turkey (e.g. 
Fatih University), Scotland (e.g. Abertay Dundee University) and Brazil (e.g. Catholic University of Brasilia). 

 
3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior 
nacionais. 

O curso colabora com outros ciclos de Estudo do ISMAI cujas áreas são afins e/ou complementares. 
Destacam-se as colaborações com a Licenciatura em Criminologia e com os Mestrados em Psicologia (Clínica 
e da Saúde, Justiça, Escolar e da Educação e Neuropsicologia Clínica). Estas colaborações desenvolvem-se 
em diferentes áreas, nomeadamente ao nível da realização conjunta de eventos científicos, partilha de 
unidades curriculares nos planos de estudo e desenvolvimento de parcerias em projetos de investigação 
científica. O corpo docente do ciclo de estudos é convidado frequentemente a participar em eventos 
científicos e a lecionar em outras instituições de ensino superior nacionais (e.g. Universidade do Porto, 
Universidade do Minho, Universidade de Évora). Algumas atividades científicas realizadas pelo ciclo de 
estudos, em particular congressos, seminários, workshops e tertúlias, contam com a presença de docentes e 
investigadores de outras instituições de ensino superior nacionais. 

 
3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education 
system. 

The 1st Study Cycle in Psychology collaborates with other study cycles whose areas are related and/or 
complementary. It can be adressed the collaboration with the 1st Study Cycle in Criminology and the Master of 
Psychology (Clinical and Health, Forensic, Educational and School and Clinical Neuropsychology). This 
collaboration is developed in different areas, particularly in terms of the joint organization of scientific events, 
sharing of curricular units and the development of partnerships in projects for scientific research. The teaching 
staff of the study cycle is often invited to participate in scientific events and to teach at other national higher 
educational institutions (e.g. University of Porto, University of Minho, and University of Évora). Some scientific 
activities undertaken by the study cycle, for example conferences, seminars, workshops and plenary sessions, 
count on the presence of teachers and researchers from other national institutions of higher education. 

 
3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos. 

A coordenação do 1.º Ciclo de Estudos em Psicologia, a Comissão Científico-Pedagógica e o restante corpo 
docente entendem que a cooperação interinstitucional, nacional e internacional, é fulcral para o 
desenvolvimento e a inovação do curso. Quer no âmbito das atividades de lecionação, quer no âmbito das 
atividades de investigação científica e de colaboração em eventos científicos e culturais, têm sido 
estabelecidas parcerias e acordos de cooperação com várias instituições. Os acordos de cooperação 
interinstitucional têm sido celebrados sobretudo com outras instituições de ensino superior, ao abrigo dos 
programas de intercâmbio internacional de docentes e estudantes. O Gabinete de Relações Internacionais, em 
articulação com a coordenação do curso, é responsável por definir e implementar os procedimentos que 
visam o estabelecimento dos acordos de cooperação e a concretização dos mesmos (e.g. apresentação das 
propostas de cooperação, negociação das condições de mobilidade).  

 
3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle. 

The coordination of the 1st Study Cycle in Psychology (SCP), the scientific-pedagogic commission and the 
remaining teaching staff understand that interinstitutional cooperation, both national and international, is 

Microfone/Microphone 3

Televisão/TV set 4

Máquinas de Filmar/Video cameras 4
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crucial for the development and innovation of the curricular unit. Partnerships and cooperation agreements 
with several institutions have been established in lectures, scientific research activities and the collaboration 
in scientific and cultural events. The interinstitutional cooperation agreements have been celebrated mainly 
with other higher education institutions under the programs of international exchange of teachers and 
students. The International Relations Office, in conjunction with the SCP coordinator, is responsible for 
defining and implementing procedures aimed to the establishment of cooperation and implementation 
agreements (e.g. submission of proposals for cooperation and negotiation of conditions of mobility). 

 
3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público. 

Nas ações de divulgação pública que empreende, o 1.º Ciclo de Estudos em Psicologia do ISMAI procura 
relacionar-se com o tecido empresarial e público envolvente, sobretudo a nível local e regional. Aquando da 
realização de eventos científicos e concretamente das Jornadas em Psicologia (evento anual organizado em 
articulação com as coordenações dos Mestrados em Psicologia), são convidados representantes do tecido 
empresarial e público e discutidas, em conjunto, as necessidades do mercado e as exigências da formação. 
Ao participar em feiras de educação e emprego, ao fazer-se representar em eventos públicos, ao estabelecer 
protocolos de cooperação (e.g. com escolas públicas da região), o curso estreita a sua relação com o meio 
envolvente. O facto de muitos docentes do ciclo de estudos desenvolverem atividades de investigação 
voltadas para o tecido empresarial e para o sector público também facilita este relacionamento. 

 
3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector. 

In relation to the public disclosure of actions undertaken, the 1st Study Cycle in Psychology (SCP) at ISMAI 
seeks to interact with the business community and surrounding public, especially at a local and regional level. 
When carrying out scientific and practical events such as Psychology Conferences (annual event organized in 
conjunction with the coordination of the Masters in Psychology), representatives of private and public 
businesses are invited to discuss the market needs and demands of training. By participating in education and 
career fair and representation at public events, it establishes the cooperation agreements (e.g. with public 
schools in the region) and the ongoing close relationship with its surroundings. The fact that many teachers of 
the SCP develop research activities geared towards business and the public sector also facilitate this 
relationship. 

 

4. Pessoal Docente e Não Docente 

4.1. Pessoal Docente  

4.1.1. Fichas curriculares 

Mapa VIII - 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 VIII - Alberto Manuel Peixoto Pinto 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Alberto Manuel Peixoto Pinto 
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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: 

Assistente 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 VIII - Alice Amélia de Freitas Pereira 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Alice Amélia de Freitas Pereira 

 
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: 

Assistente 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 VIII - Amadeu Joaquim Lima Fernandes 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Amadeu Joaquim Lima Fernandes 

 
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 VIII - Ana Catarina Lima Almeida 
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Ana Catarina Lima 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: 

Assistente 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 VIII - Ana Isabel Machado Lopes Sampaio Pinho 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Ana Isabel Machado Lopes Sampaio Pinho 

 
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 VIII - Ana Sofia Ferreira de Castro Oliveira 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Ana Sofia Ferreira de Castro Oliveira 

 
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: 

Assistente ou equivalente 

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

33,3 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 
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Mapa VIII - 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 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 VIII - Carla Sofia Pires de Carvalho Oliveira Silva 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Carla Sofia Pires de Carvalho Oliveira Silva 

 
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: 

Assistente 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 VIII - Célio Alberto Alves de Sousa 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Célio Alberto Alves de Sousa 

 
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 
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 
Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Daniela Carla Oliveira Alves Nogueira 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Daniela Carla Oliveira Alves Nogueira 

 
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 VIII - Estefânia Gonçalves da Silva 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Estefânia Gonçalves da Silva 

 
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: 

Assistente convidado ou equivalente 

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

66,7 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - 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> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar ou equivalente 
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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 VIII - Francisco Luís Baptista de Sá Machado 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Francisco Luís Baptista de Sá Machado 

 
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 VIII - Helena Manuela Mendes Oliveira 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Helena Manuela Mendes Oliveira 

 
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 VIII - Inês Maria Veiga Guerra dos Santos 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Inês Maria Veiga Guerra 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 VIII - 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 VIII - Ivandro Manuel Soares Monteiro 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Ivandro Manuel Soares Monteiro 

 
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 VIII - Joana Bessa Topa 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Joana Bessa Topa 

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

<sem resposta> 
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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: 

Assistente convidado ou equivalente 

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

66,7 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Joana Filipa Fonseca Carreiro 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Joana Filipa Fonseca Carreiro 

 
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: 

Assistente 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 VIII - João Manuel Castro Faria Salgado 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
João Manuel 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 VIII - João Paulo Soares Pereira 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
João Paulo Soares Pereira 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
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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 VIII - José Augusto Teixeira Maia Marques 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
José Augusto Teixeira Maia Marques 

 
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: 

Assistente convidado ou equivalente 

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

74 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - José Fernando Santos Almeida 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
José Fernando Santos 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 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 VIII - José Pereira Conceição Martins 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
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José Pereira Conceição 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> 

 
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 VIII - Liliana Maria Alves Meira 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Liliana Maria Alves Meira 

 
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 VIII - Manuel António Moutinho Ribeiro 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Manuel António Moutinho Ribeiro 

 
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 Associado 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 
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Mapa VIII - Márcia Helena Sá Marques Silva Machado 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Márcia Helena Sá Marques Silva Machado 

 
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 VIII - Maria Anita Carvalho Santos 

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

 
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 VIII - Maria João Valença Rodrigues Cunha R. S. Pereira 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Maria João Valença Rodrigues Cunha R. S. Pereira 

 
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 
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 
Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - 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 VIII - Valéria Cristina Sousa Gomes 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Valéria Cristina Sousa Gomes 

 
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: 

Assistente 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 VIII - Yamisel Chong Espino 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Yamisel Chong Espino 

 
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 
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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 VIII - Alexandre Valente Conceição Pereira Sousa 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Alexandre Valente Conceição Pereira Sousa 

 
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 Associado 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 VIII - Diana Patrícia da Silva Dias Moreira 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Diana Patrícia da Silva Dias Moreira 

 
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: 

Assistente convidado ou equivalente 

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

22,2 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião) 

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

Ana Sofia Antunes das Neves Doutor Psicologia Social 100 Ficha submetida

Alberto Manuel Peixoto Pinto Licenciado Psicologia do Trabalho e das 
Organizações 100 Ficha submetida

Alice Amélia de Freitas Pereira Mestre Psicologia da Saúde 100 Ficha submetida

Amadeu Joaquim Lima 
Fernandes Doutor Física 100 Ficha submetida

Ana Catarina Lima Almeida Mestre Psicologia Clínica e da Saúde 100 Ficha submetida
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<sem resposta> 

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos 

4.1.3.1.a Número de docentes em tempo integral na instituição 
22 

 
4.1.3.1.b Percentagem dos docentes em tempo integral na instituição (campo de preenchimento automático, 
calculado após a submissão do formulário) 

67,4 

 
4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três 
anos 

21 

 

Ana Isabel Machado Lopes 
Sampaio Pinho Doutor Economia e Administração de 

Empresas 100 Ficha submetida

Ana Sofia Ferreira de Castro 
Oliveira Mestre Psicologia da Justiça 33.3 Ficha submetida

Carla Alexandra Castro Cunha Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Carla Sofia Pires de Carvalho 
Oliveira Silva Mestre Engenharia do Ambiente 

(CNAEF:422) 100 Ficha submetida

Célio Alberto Alves de Sousa Doutor Management Sciences (Ciências 
Empresariais) 100 Ficha submetida

Daniela Carla Oliveira Alves 
Nogueira Doutor Psicologia Clínica e da Saúde 100 Ficha submetida

Estefânia Gonçalves da Silva Mestre Psicologia Clinica e da Saúde 66.7 Ficha submetida

Eva Inês Costa Martins Doutor Psicologia/ Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

Francisco Luís Baptista de Sá 
Machado Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Helena Manuela Mendes Oliveira Doutor Psicologia Experimental e 
Ciências Cognitivas 100 Ficha submetida

Inês Maria Veiga Guerra dos 
Santos Doutor Ciências Sociais 100 Ficha submetida

Inês Ramos Sá Mendes Doutor Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

Ivandro Manuel Soares Monteiro Doutor Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

Joana Bessa Topa Mestre Psicologia Clínica e da Saúde 66.7 Ficha submetida

Joana Filipa Fonseca Carreiro Licenciado Psicologia 100 Ficha submetida

João Manuel Castro Faria 
Salgado Doutor Psicologia - Especialidade em 

Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

João Paulo Soares Pereira Doutor Psiquiatria e Psicologia médica 100 Ficha submetida

José Augusto Teixeira Maia 
Marques Mestre Antropologia 74 Ficha submetida

José Fernando Santos Almeida Doutor Medicina - Psiquiatria 100 Ficha submetida

José Pereira Conceição Martins Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Liliana Maria Alves Meira Doutor Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

Manuel António Moutinho Ribeiro Doutor Medicina 100 Ficha submetida

Márcia Helena Sá Marques Silva 
Machado Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Maria Anita Carvalho Santos Doutor Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

Maria João Valença Rodrigues 
Cunha R. S. Pereira Doutor Psiquiatria e Psicologia Médica 100 Ficha submetida

Marisalva Fernandes Fávero Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Valéria Cristina Sousa Gomes Mestre Psicologia 100 Ficha submetida

Yamisel Chong Espino Doutor Psicobiologia 100 Ficha submetida

Alexandre Valente Conceição 
Pereira Sousa Doutor Informática 100 Ficha submetida

Diana Patrícia da Silva Dias 
Moreira Mestre Psicologia da Justiça 22.2 Ficha submetida

   3262.9  
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4.1.3.2.b Percentagem dos docentes 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) 

64,4 

 
4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor 

18 

 
4.1.3.3.b Percentagem de docentes em tempo integral com grau de doutor (campo de preenchimento automático, 
calculado após a submissão do formulário) 

55,2 

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

6,7 

 
4.1.3.4.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) 

20,5 

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

4,1 

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

12,6 

 

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5 

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente 
actualização 

Enquanto o Governo não dá cumprimento ao artigo 53º do RJIES, adota-se um Estatuto de Carreira Docente do 
ISMAI, parcialmente aprovado em Conselho Científico, inspirado no Estatuto da Carreira Docente Universitária 
(Público) e no Projeto de Diploma Regulador do Enquadramento das Relações Contratuais entre os Docentes e 
as Instituições Privadas ou Cooperativas de Ensino Superior. Este constitui a base de negociações entre a 
APESP e os diferentes Sindicatos que ainda não foi possível concluir por falta de verdadeiro empenhamento 
político de todas as partes, principalmente do Governo. 
A avaliação do desempenho, na perspetiva de lecionação e preparação de aulas, seminários, atendimento de 
alunos, presenças em reuniões e eventos, entrega de resultados de avaliação, tem assentado nas perceções 
obtidas através dos inquéritos organizados e tratados pelo GEPAQ e por relatórios anuais dos coordenadores 
dos cursos, além dos materiais de apoio didático e pedagógico disponibilizados aos alunos pelos docentes. 
Conforme “Regulamento de avaliação do desempenho dos docentes do ISMAI”, ainda provisório, a avaliação 
do desempenho em relação à investigação científica baseia-se nos critérios estabelecidos nos Regulamentos 
de cada uma das quatro unidades de investigação existentes. Estas encontram-se integradas em centros 
reconhecidos, avaliados e classificados no âmbito da FCT, resultando da sua aplicação, durante o ano de 
2012, a atribuição de 21 prémios de 1º escalão e 15 de 2º escalão a 36 doutorados que atingiram os níveis 
definidos e acordados nas respetivas unidades. 
 
 
 

 
4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating 

As the Government has not yet given effect to Article nº 53 of the Regime Jurídico das Instituições de Ensino 
Superior (RJIES), ISMAI has adopted its own Statute of Teaching Career, partially approved by the Scientific 
Council, and inspired on the Statutes of the University Teaching Career (Public) and the Ordinance of the 
Framework of Contractual Relations between Teachers and Private Institutions of Higher Education or 
Cooperatives. Furthermore, this Statute constitutes the basis for negotiation between the Associação 
Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP) and different Unions. Nonetheless, it still has not been 
concluded due to the lack of real political commitment from all parties, especially by the Government. 
Performance assessment concerning teaching and the preparation of lectures; seminars; assistance to 
students; presence at meetings and events; submission of survey results, has been based on the perceptions 
obtained through the surveys which are prepared and processed by GEPAQ, from the annual reports of the 
coordinators as well as from the teaching material and educational support that teachers make available to 
students. 
According to the Rules of Assessing Teacher Performance at ISMAI, though provisional, performance in 
scientific research is assessed based on the criteria set out in the Regulations for each of the four existing 
research units which are integrated in well-known research centers and evaluated and ranked according to the 
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FCT. As a result of their application, there has been the allocation of 21 awards of 1st degree level and 15 of 
2nd degree level to 36 Ph.D. to Graduates who achieved the specific degree levels established in the respective 
units throughout the academic year 2012. 

 
4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente 

<sem resposta> 

 

4.2. Pessoal Não Docente  

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos.  
O ISMAI dispõe de 64 funcionários não docentes afectos à lecionação do ciclo de estudos. Destes 64, 2 estão 
em regime parcial e 62 em regime integral. 

 
4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle.  

ISMAI has 64 non-academic staff assigned to teaching at 1st Study Cycle in Psychology, two of whom are part-
time while 62 are full-time. 

 
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos.  

A qualificação dos 64 funcionários não docentes é a seguinte (é indicado o número de funcionários por nível): 
Nível 1 (2º ciclo do ensino básico) - 4 
Nível 2 (3º ciclo do ensino básico obtido no ensino regular ou por percurso de dupla certificação) - 1 
Nível 3 (ensino secundário vocacionado para prosseguimento de estudos de nível superior) - 10 
Nível 4 ( Ensino Secundário obtido por percursos de dupla certificação ou Ensino Secundário vocacionado 
para prosseguimento de estudos de nível superior acrescido de estágio profissional) - 0 
Nível 5 (Corresponde a qualificação de nível pós-secundário não superior com créditos para prosseguimento 
de estudos de nível superior) - 2 
Nível 6 (Corresponde a licenciatura) - 40 
Nível 7 (Corresponde a Mestrado) - 3 
Nível 8 (Corresponde a Doutoramento) - 1 
Nível 9 (Sem atribuição de nível) - 3 

 
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle.  

The qualification of the 64 non-academic staff is as follows according to the level of studies: 
Level 1 (middle school, grades 5 and 6) - 4 
Level 2 (middle school, grades 7, 8 and 9 or obtained by dual certification) - 1 
Level 3 (secondary school to pursue further studies) - 10 
Level 4 (secondary school obtained by dual certification or secondary school to pursue higher education 
studies plus internship) - 0 
Level 5 (post-secondary non-tertiary with credits to pursue further studies of higher education) - 2 
Level 6 (Degree) - 40 
Level 7 (Graduate Master) - 3 
Level 8 (Graduate PhD) - 1 
Level 9 (no attribution of level) – 3 

 
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.  

O processo de avaliação do desempenho do pessoal não docente ocorreu entre 1 de Fevereiro e 2 de Março de 
2011. Obedeceu às seguintes fases: 1) abertura do processo (início formal, identificação dos avaliadores, 
entrega do material necessário à avaliação), 2) auto-avaliação (reflexão sobre o desempenho de acordo com a 
ficha de auto-avaliação, preparação para a entrevista), 3) hetero-avaliação (avaliação do nível de desempenho 
de cada colaborador de acordo com a ficha de hetero-avaliação), 4) homogeneização das avaliações 
(estabelecimento de consenso entre os avaliadores), 5) entrevista de avaliação (feedback do ano anterior, 
negociação do plano de ação para o ano seguinte), 6) parecer da comissão de avaliação, 7) validação e 
arquivamento da avaliação (validação das classificações atribuídas, informatização dos dados), 8) divulgação 
dos resultados (informação aos colaboradores sobre os resultados da avaliação, bem como propostas de 
melhoria do desempenho) e 9) reclamação (eventual). 

 
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.  

The process of assessing the performance of non-academic staff took place between February 1st and March 
2nd 2011. It involved the following phases: 1) opening of proceedings (formal initiation, identification of the 
assessors, delivery of material needed for assessment), 2) self-assessment (reflection on the performance 
according to the self-assessment form, preparation for interview ), 3) hetero-assessment (the performance 
level of each employee according to the hetero-assessment form), 4) homogenization of ratings (establishment 
of consensus among the reviewers), 5) assessment interview (feedback of the previous year regarding the 
negotiation of the action plan for the following year), 6) the opinion of the committee, 7) validation and 
archiving assessment (validation of the classifications, computerization of data), 8) disclosing the results 
(information to employees about the assessment results and proposals for improving performance) and 9) 
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complaint (if any). 

 
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.  

Em 2011, foram realizados no ISMAI 45 cursos de formação externa (827,09 horas), de entre os quais: Código 
Contributivo, QREN - Ejobar de Candidaturas, Seminário Novas Regras Certificação das Entidades 
Formadoras, O Ensino Superior de Curta Duração - Os Cet e o Futuro, Recenceamento Agricola e Censos da 
População e da Habitação, Acústica e Vibrações - Ruído Ambiente, III Jornadas Técnicas de Segurança e 
Higiene do Trabalho, International Symposium on Occupational Safty and Hygiene e Workshop-Directing as a 
Criative Manipulation in Documentary Film. Foram realizados 2 cursos de formação interna (453,50 horas): 
Liderança e Gestão de Equipas e Plano de Emergência. No total foram ministradas 1280,59 horas de formação. 
12 funcionários frequentam atualmente ou frequentaram em 2011 cursos superiores (e.g. Mestrado em 
Engenharia Informática, Licenciatura em Solicitadoria, Mestrado em Realização - Cinema e Televisão -, 
Licenciatura em Tecnologias de Comunicação Multimédia). 

 
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.  

In 2011, there were 45 external training courses carried out at ISMAI (827.09 hours), among those were: 
Contributory Code, QREN - Drafting Proposals, Seminar on New Regulations for Certification of Training 
Entities, Short Term Higher Education – CET curricular units and the Future, Agricultural census and Census 
of Population and Housing, Acoustics and Vibration - Noise Environment, III Technical Sessions of Safety and 
Hygiene at Work, International Symposium on Occupational Safety and Hygiene and Workshop Directing as a 
Creative Manipulation in Documentary Film. Two internal training courses took place (453.50 hours): 
Leadership and Team Management and Emergency Plan. A total of 1280.59 hours of training was taught. In 
2011, 12 employees attended or currently attend higher education (e.g. 2nd cycle in Computer Science, 1st 
cycle in Solicitors and 2nd cycle of Achievement - Film and Television -, 1st cycle in Multimedia 
Communication Technologies). 

 

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem 

5.1. Caracterização dos estudantes 

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de 
proveniência e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais). 

5.1.1.1. Por Género 

5.1.1.2. Por Idade 

5.1.1.3. Por Região de Proveniência 

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 17.7

Feminino / Female 82.3

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 14.6

20-23 anos / 20-23 years 47.5

24-27 anos / 24-27 years 15.2

28 e mais anos / 28 years and more 22.7

5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin

Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 96.1
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5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais 

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais 

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular 

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos. 

Centro / Centre 3.3

Lisboa / Lisbon 0

Alentejo / Alentejo 0.3

Algarve / Algarve 0

Ilhas / Islands 0.3

5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica - Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin – 
parents' education

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher 13.1

Secundário / Secondary 24.6

Básico 3 / Basic 3 23.5

Básico 2 / Basic 2 14.8

Básico 1 / Basic 1 24

5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica - Situação profissional dos pais / By socio-economic origin 
– parents' professional situation

Situação profissional dos pais / Parents %

Empregados / Employed 62.8

Desempregados / Unemployed 13.6

Reformados / Retired 13.6

Outros / Others 10

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Number of students per curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 92

2º ano curricular 126

3º ano curricular 144

 362

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2009/10 2010/11 2011/12

N.º de vagas / No. of vacancies 144 144 144

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 144 128 96

N.º colocados / No. enrolled students 129 112 84

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 129 112 84

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 100 95 104.2

Nota média de entrada / Average entrance mark 131.2 129.3 129.8
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5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem  

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos 
estudantes.  

O apoio pedagógico e o aconselhamento sobre o percurso académico é assegurado quer pelo corpo docente, 
quer pela coordenação do curso. Os estudantes são estimulados a refletir, no contexto de sala de aula e fora 
dele, sobre as suas escolhas e os seus projetos, sendo apoiados igualmente pela figura do tutor. Por cada ano 
do Ciclo de Estudos é designado um docente que assume a tutoria das turmas. Este docente, no início de cada 
ano letivo e de cada semestre, apresenta a sua disponibilidade para acompanhar os estudantes, orientando-os 
e facilitando a sua integração. São organizados encontros, em horários extra-curriculares, entre os tutores e 
os estudantes, para que sejam discutidas questões do seu interesse. A coordenação do curso, o corpo 
docente e o Núcleo de Estudantes de Psicologia organizam, todos os anos, eventos científicos onde são 
criadas oportunidades de reflexão sobre o percurso académico (contacto com os diferentes domínios da 
Psicologia). 

 
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.  

Pedagogic support and counseling related to academics is provided either by academic staff and by the 1st 
Study Cycle coordination. Students are encouraged to think in and out of class regarding their choices and 
projects, which is also supported by their tutor. Each year of the study cycle, a teacher is assigned tutorial 
classes. At the beginning of each academic year and semester, this teacher communicates his/her availability 
to accompany students so as to support and facilitate their integration. Tutors and students hold meetings in 
extra-curricular schedules to discuss issues that are of interest. The study cycle coordinator, the academic 
staff and the Student Group of Psychology organize scientific events every year where opportunities are 
created with the purpose of analyzing the academic experience (contact with the different areas of 
psychology). 

 
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.  

A integração é feita através de uma Receção, no início do ano letivo, pelo corpo docente e pela coordenação, 
de atividades extra-pedagógicas de tutoria ao longo do ano, por docentes, e de ações levadas a cabo pelo 
Núcleo de Estudantes de Psicologia. 
No caso dos ERASMUS: Receção individual e coletiva dos estudantes, conduzida pelo GRI, apoio na procura 
de alojamento, acompanhamento por parte de tutores (ex-alunos Erasmus), promoção e apoio de atividades de 
convívio e lazer destinadas à interação e ao aprofundamento de relações entre os alunos Incoming, reuniões 
com os alunos para facilitar a sua integração académica (definição e ajustamento de planos de estudo, 
apresentação e explicação o funcionamento do portal ISMAI, no que à área privada diz respeito, sensibilização 
para a necessidade destes contactarem todos os docentes para definição de plano de avaliação de cada 
unidade curricular) e frequência da Unidade Curricular Língua Portuguesa I destinada a todos os alunos 
Incoming. 
 

 
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.  

Integration involves the reception of students at the beginning of the year by the academic staff and the 
coordination; extra-pedagogic tutorial activities available throughout the year by teachers, as well as academic 
actions undertaken by the Student Group of Psychology. Students of ERASMUS are welcomed individually and 
collectively by the International Relations Office (IRO) which helps them find housing. They are also monitored 
by tutors (former Erasmus students). IRO promotes and supports leisure activities aimed at facilitating 
interaction among Incoming students; holds meetings with students to ease their academic integration 
(defining and adjusting plans of study; presents and explains how the website at ISMAI functions, in regards to 
personal access, awareness of the need of contacting all teachers so as to define the evaluation plan for each 
curricular unit) and encourages the attendance in the curricular unit, Portuguese Language I, which is meant 
for all Incoming students. 

 
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.  

No ISMAI há um Gabinete de Acão Social que tem como objetivo principal permitir que os estudantes com 
recursos económicos limitados tenham acesso ao Ensino Superior. Trabalhando em conjunto com DSAE 
participa em todo o processo de candidatura à Bolsa. A Bolsa de Estudo é atribuída por 10 meses, podendo o 
aluno ter direito à comparticipação parcial ou total da sua propina. O ISMAI encontra-se recetivo na adaptação 
de prazos de pagamento de propinas de acordo com as necessidades de cada aluno. Existe ainda um 
protocolo de cooperação entre a Maiêutica e a CGD que proporciona aos estudantes produtos financeiros em 
condições preferenciais (CREDIFORMAÇÃO Crédito ao Investimento). O ISMAI, através do Gabinete de 
Estágios e de Inserção e Acompanhamento dos Diplomados no Mercado de Trabalho, disponibiliza aos alunos 
serviços de Gestão de Currículos, Bolsa de Protocolos e Bolsa de Ofertas de Emprego, procurando identificar 
novas oportunidades de estágios e inserção profissional dos diplomados. 

 
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.  

There is a Social Support Office at ISMAI whose main objective is to enable students with limited economic 
resources to have access to higher education. In conjuction with DSAE, it participates in the whole process of 
application to Grants. The Academic Grant is awarded for 10 months; however students may be eligible for 
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partial or full reimbursement of their tuition. ISMAI is receptive in relation to adapting payment installments of 
fees in accordance with the needs of each student. There is also a cooperation protocol between CGD and 
Maiêutica that offers students financial products on preferential terms (CREDIFORMAÇÃO Credit Investment). 
ISMAI, this is, the Office of Internships and Integration and Support to Graduates in the Job Market, provides 
services such as Curriculum Management, Protocols and Job Offers, thus seeking to identify new 
opportunities for internship and professional insertion of graduates. 

 
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo 
ensino/aprendizagem.  

A análise dos resultados destes inquéritos permite que os órgãos diretivos, a coordenação do curso, a 
comissão científico-pedagógica e o restante corpo docente se inteirem, de modo mais aprofundado, da 
perceção dos estudantes sobre o funcionamento do curso e da instituição. A coordenação do 1.º Ciclo de 
Estudos em Psicologia tem acesso integral aos resultados e procura, quer individual, quer coletivamente (nas 
reuniões de curso, neste caso) refletir com os docentes o significado e as implicações desses resultados. Em 
alguns casos são solicitados ajustes, de modo a melhorar o funcionamento do curso e as relações 
pedagógicas. Estes resultados são usados sobretudo no sentido da apreciação global do funcionamento das 
diferentes unidades curriculares e da análise da perceção de eficácia do corpo docente. Identificados os 
pontos menos fortes, estes são sujeitos a escrutínio pelo corpo docente, derivando daí possíveis alterações 
ao processo de ensino-aprendizagem. 

 
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.  

The analysis of the survey results enables the governing structures, the 1st Study Cycle coordination, the 
scientific-pedagogic commission and academic staff to have a more in-depth awareness of the perception of 
students regarding the operation both of the study cycle and the institution. The coordination of 1st Study 
Cycle in Psychology has full access to the results and thus seeks, either individually or collectively (in 
meetings of the study cycle, in this case) to analyze, with the teachers, the meaning and implications of these 
results. In some cases adjustments are required in order to improve the study cycle and the pedagogic 
relationships. These results are mainly used for an overall assessment of the functioning of the different 
curricular units and of the analysis of the perception of effectiveness of the academic staff. Once the weaker 
points have been identified, they are subject to examination, hence possible changes to the teaching-learning 
process may arise. 

 
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.  

Promoção da mobilidade: divulgação do Programa LLP Erasmus e Intercâmbio Brasil [organização bi-anual de 
sessões de informação, sensibilização para a importância da mobilidade e realização de eventos 
(internacionais)]; distribuição da “Agenda In” e da “Agenda Out” a alunos do ISMAI e Instituições parceiras; 
reforço das competências linguísticas dos beneficiários da mobilidade. Está em fase de estudo: a organização 
de cursos da língua intensivos antes da realização do período de mobilidade; a implementação de aulas 
lecionadas em inglês; assinatura de acordos de cooperação e alargamento estratégico de acordos já 
existentes (com instituições de ensino superior e empresas internacionais). 
Reconhecimento académico: o reconhecimento académico é assegurado em todas as mobilidades outgoing. 
Está em fase de implementação a intervenção dos Coordenadores de Curso no processo de reconhecimento 
académico, facto que contribuirá para a credibilização e transparência de todo o processo. 

 
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.  

Promotion of mobility: dissemination of the LLP Erasmus Program and Exchange Program with Brazil 
[organization of bi-annual briefings, awareness of the importance of mobility and organization of events 
(international)]; distribution of the "Agenda In" and "Agenda Out" to ISMAI students and partner institutions; 
enhancement of the language skills of the beneficiaries of mobility. Nonetheless, there are numerous other 
iniciatives being studied: the organization of intensive language curricular units prior to the period of mobility;, 
the implementation of classes taught in English; the celebration of agreements of cooperation and strategic 
extension of existing ones (with higher education institutions and international companies). 
Academic recognition is ensured in all outgoing mobility. The intervention of study cycles coordinators in the 
process of academic recognition is being implemented and, consequently, this will contribute to the credibility 
and transparency of the process. 

 

6. Processos 

6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos  

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, 
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento.  

O Diploma Europeu em Psicologia postula que o 1.º Ciclo de Estudos em Psicologia deverá representar a 
formação de base na área, a qual será o substrato para a prossecução de estudos ao nível do 2.º Ciclo. Assim, 
espera-se que os estudantes desenvolvam as seguintes competências no 1.º Ciclo: conhecer, diferenciar, 
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integrar e refletir criticamente sobre as principais teorias, abordagens, conceitos, métodos e contextos de 
aplicação no domínio da Psicologia, por forma a obter uma formação ampla, diversificada, embora nuclear; 
conhecer, diferenciar, integrar e refletir criticamente sobre conhecimentos oriundos de áreas complementares 
do saber (e.g. Ciências Sociais, Ciências Biológicas e Metodologia Científica); iniciar a aplicação dos 
conhecimentos teórico-metodológicos obtidos a diferentes contextos de intervenção; conhecer e iniciar a 
aplicação dos principais instrumentos de avaliação em Psicologia, bem como saber interpretar os seus 
resultados; apresentar e divulgar informação e resultados de estudos e intervenções psicológicas, de acordo 
com os parâmetros científicos e profissionais deste setor; pesquisar e estruturar de forma autónoma o 
conhecimento científico produzido na Psicologia; desenvolver capacidades de relacionamento interpessoal e 
social. 
A aquisição destas competências, assim como a operacionalização dos objetivos do curso, dependem 1) da 
qualidade da estrutura curricular da Licenciatura (as unidades curriculares foram organizadas, de raiz, em 
função da matriz de competências a desenvolver), 2) da excelência do corpo docente (procura-se que a área 
de qualificação dos docentes seja consentânea com as áreas das unidades curriculares que lecionam), 3) do 
envolvimento do corpo discente (os alunos são estimulados a envolver-se no projeto científico, pedagógico e 
cultural da instituição, e a ser autónomos e pró-ativos) e 4) dos recursos da instituição (os recursos humanos 
e materiais da instituição garantem as condições necessárias ao bom funcionamento dos curso. O ISMAI tem 
investido sobremaneira, nos últimos anos, no apetrechamento da biblioteca, tendo os alunos e os docentes ao 
seu dispor elementos de consulta atualizados, nos diferentes campos de especialidade da Psicologia. Releve-
se o facto do ISMAI ser subscritor de Bases de Dados em Psicologia e áreas afins e ter vindo a adquirir, por 
recomendação dos docentes ou da coordenação, instrumentos de avaliação psicológica e modelos 
anatómicos que dão suporte à lecionação e à realização de trabalhos pelos estudantes). O grau de 
cumprimento dos objetivos é medido por indicadores quantitativos (e.g. taxas de aprovação dos alunos nas 
unidades curriculares, registo das classificações finais dos alunos, registo da prossecução de estudos ao 
nível do 2.º Ciclo no ISMAI) e qualitativos (nas reuniões periódicas, docentes e coordenação efetuam reflexões 
sobre a concretização dos objetivos das unidades curriculares e do curso, com enfoque nas questões da 
aquisição de competências). 

 
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study cycle, and measurement 
of its degree of fulfillment.  

The European Diploma in Psychology postulates that 1st Study Cycle in Psychology (SCP) should represent 
the fundamental training in the area, which is the foundation for further studies in 2nd Study Cycles. Thus, 
students in SCP are expected to develop the following skills: understand, differentiate, integrate and critically 
reflect on the major theories, approaches, concepts, methods and application contexts in the field of 
Psychology, in order to attain extensive and diverse training, though nuclear; understand, differentiate, 
integrate and critically reflect on areas which are complementary to this one (e.g. Social Sciences, Biological 
Sciences and Scientific Methodology); begin with the application of theoretical and methodological knowledge 
gained in different intervention contexts; understand and initiate the implementation of the major assessment 
instruments in Psychology, as well as know how to interpret the results; present and disseminate information 
and results of studies and psychological interventions, according to the scientific and professional parameters 
of the area; do research and plan, in an autonomous manner, the scientific knowledge in Psychology; develop 
interpersonal and social skills. 
The acquisition of these skills, as well as the operationalization of the objectives of the SCP, depends on 1) the 
quality of the structure of the undergraduate degree (curricular units were organized from scratch, according 
to the array of skills to be developed), 2) the excellence of the academic staff (area of qualification should be 
consistent with the the curricular units they teach), 3) the involvement of the student body (encouraged to 
partake in the scientific, educational and cultural projects of the institution, as well as to be autonomous and 
proactive) and 4) the institutional resources (human and material resources to ensure the necessary conditions 
for the proper functioning of the SCP). 
In recent years, ISMAI has invested greatly in equipping the library so that students and teachers have updated 
materials and other resources at their disposal relating to different fields of specialization in Psychology. It is 
worth noting that ISMAI subscribes numerous Databases in Psychology and related areas, under the 
recommendation of teachers or coordination, as well as acquires psychological assessment instruments and 
anatomical models to support teaching-learning and the carrying out of work by students. The degree of 
achieving the defined objectives is measured by the use of quantitative indicators (e.g. success rates of 
students in curricular units, registration of students’ final grades, register of option to pursue 2nd Study 
Cycles at ISMAI) as well as qualitative indicators (regular meetings, teachers and coordination perform 
reflections on the achievement of the objectives of the curricular units and the study cycle with special focus 
on issues of achieving skills). 

 
6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.  

O Processo de Bolonha institui a organização do ensino superior em 3 ciclos, princípio consagrado pela Lei de 
Bases do Sistema Educativo Português, em conformidade com o Dec.-Lei n.º 74/06, de 24 de Março (entretanto 
revisto). Tendo como objetivos a generalização de um sistema de graus académicos facilmente legível e 
comparável, bem como a promoção da mobilidade de estudantes, docentes e investigadores (DGES, 2012), o 
Processo de Bolonha marca claramente uma mudança de paradigma, passando a aprendizagem a ser centrada 
no aluno e no desenvolvimento das suas competências. No ensino universitário, o ciclo de estudos 
conducente ao grau de licenciado tem entre 180 a 240 ECTS e uma duração normal compreendida entre 6 e 8 
semestres curriculares de trabalho dos alunos. A estrutura curricular do 1.º Ciclo de Estudos em Psicologia do 
ISMAI expressa em créditos o trabalho que deve ser efetuado pelo estudante em cada área científica. Assim, o 
curso tem 180 ECTS e uma duração normal de 6 semestres (3 anos). Cada semestre corresponde a 30 ECTS e 
a atribuição dos créditos foi feita com base numa estimativa realista da carga de trabalho necessária a um 
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aluno médio, de forma a obter os resultados de aprendizagem estabelecidos para cada disciplina. Todas as 
unidades curriculares do curso têm 5 ECTS cada, sendo a carga de trabalho total de cada uma de 125h. Neste 
caso, cada ECTS corresponde a 25h de trabalho. A estrutura curricular do curso, atendendo também às 
diretrizes da European Federation of Psychologists’ Associations, foi organizada de modo a refletir os 
preceitos das instituições de referência de ensino universitário do espaço europeu na mesma área, 
procurando assegurar a mobilidade dos estudantes portugueses e estrangeiros. As unidades curriculares 
versam conteúdos que permitem a aquisição de conhecimentos, aptidões e competências no domínio da 
Psicologia, em estreita harmonia com aquilo que a Declaração de Bolonha prevê serem os requisitos para a 
obtenção do grau de licenciado (aquisição de competências genéricas - instrumentais, interpessoais e 
sistémicas – e de natureza específica associadas à área de formação). Neste sentido o 1.º Ciclo de Estudos em 
Psicologia do ISMAI visa dotar os estudantes de conhecimentos e capacidades de compreensão e aplicação 
na área da Psicologia, de capacidades de resolução de problemas e de construção e fundamentação da sua 
própria argumentação, de capacidades de recolha, seleção e interpretação de informação relevante, 
particularmente na sua área de formação, que os habilite a fundamentar as soluções que preconizam e os 
juízos que emitem, incluindo a análise de aspetos sociais, científicos e éticos relevantes, competências de 
comunicação de informação, ideias, problemas e soluções, tanto a públicos especialistas como não 
especialistas e de competências de aprendizagem que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida com 
elevada autonomia. 

 
6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process.  

The Bologna Process established the organization of higher education in three cycles, a principle conveyed in 
the Portuguese Educational System, in accordance with Decree-Law nº. 74/06, March 24th (now revised). 
Aiming to generalize a degree system which is easily readable and comparable, as well as promotes the 
mobility of students, teachers and researchers (DGES, 2012), the Bologna Process clearly marks a paradigm 
shift, this is, to student-centered learning and to the development of skills. At university level, a study cycle 
leading to a graduate degree has between 180 to 240 ECTs and a regular duration of between 6 and 8 
semesters of student work. The curriculum structure of 1st Study Cycle in Psychology (SCP) of ISMAI conveys, 
in credits, the work to be undertaken by students in each scientific area. Thus, the SCP has 180 ECTs and 
normally lasts 6 semesters (3 years). Each semester corresponds to 30 ECTs whose allocation was based on a 
realistic assessment of the workload required by an average student in order to achieve the learning outcomes 
established for each discipline. 
All curricular units have 5 ECTs each, so the total workload of each corresponds to 125 hours (each ECT 
represents 25 hours of work). The curriculum structure of the study cycle, in accordance to the guidelines of 
the European Federation of Psychologists' Associations, was organized to reflect the precepts of reference 
university institutions throughout Europe related to the same field, thus ensuring the mobility of Portuguese 
and foreign students. 
The curricular units deal with contents that allow the acquisition of knowledge and skills in the field of 
Psychology, in harmony with the Bologna Process, therefore providing the necessary requirements to attain 
the 1st study cycle degree (acquisition of generic, instrumental, interpersonal and systemic skills, and more 
specific skills associated with the training). As such, the SCP at ISMAI aims to equip students with the 
following knowledge and skills: understanding and application; problem solving and structuring and 
fundamenting individual arguments; collecting, selecting and interpretating relevant information, particularly in 
their area of training so as to enable them to substantiate solutions and judgments that they hold up, including 
the analysis of social characteristics, relevant scientific and ethical aspects, skills of communicating 
information, ideas, problems and solutions, both to specialists and non specialists plus learning skills that 
enable them to life-long learning and autonomy. 

 
6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.  

De acordo com o Regulamento do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Licenciado em Psicologia do 
ISMAI, compete à coordenação do curso elaborar propostas de alteração do plano de estudos e à comissão 
científico-pedagógica (CPP) apoiar a coordenação nessa tarefa. A revisão curricular do curso não obedece a 
uma periodicidade fixa. Sempre que a coordenação, a CPP ou o corpo docente entende dever ser levada a 
cabo uma revisão curricular, decisão esta sustentada por um processo de discussão e reflexão contínua sobre 
a importância, a aplicabilidade e a eficácia das unidades curriculares em vigência, são propostas alterações ao 
plano de estudos. De forma a assegurar a atualização científica e de métodos de trabalho, são discutidas nas 
reuniões de curso estratégias de articulação entre as unidades curriculares, com vista a otimizar o seu 
funcionamento e partilhadas experiências de eficácia no processo de ensino-aprendizagem, com o objetivo de 
definir os métodos mais adequados.  

 
6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.  

According to the Regulations of the study cycle leading to the Degree of Undergraduate in Psychology at 
ISMAI, the coordination of the study cycle is responsible for making proposals to amend the plan of study to 
the scientific-pedagogic commission so as to support the coordination in this task. The review of the syllabus 
abides to a fixed schedule. Whenever the coordination, scientific-pedagogic commission or academic staff 
intend to carry out a review of the syllabus, the decision is supported by a process of ongoing discussion and 
reflection on its importance, applicability and effectiveness of the curricular units so that changes are 
proposed to the plan of study. In order to ensure the scientific updating and teaching methods, articulation 
strategies among curricular units are discussed in meetings not only to optimize its function and shared 
experiences of successful teaching-learning processes but also to define the most appropriate methods. 
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6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.  
O plano de estudos da Licenciatura em Psicologia do ISMAI foi concebido com o objetivo de dotar os 
estudantes de competências básicas ao nível da investigação em Psicologia. Assim, no plano de estudos 
podemos encontrar várias unidades curriculares cujos conteúdos se direcionam especificamente para a 
concretização desse objetivo - a área científica Metodologia Aplicada à Psicologia conta com 35 ECTS 
obrigatórios - Estatística Aplicada I, Estatística Aplicada II, Introdução à Metodologia da Psicologia, Métodos 
Quantitativos, Métodos Qualitativos, Avaliação Psicológica, Laboratórios de Avaliação Psicológica. Estas 
unidades curriculares procuram, através dos métodos de ensino, facilitar o treino e a prática efetiva de 
competências de investigação.  
O plano de estudos foi desenvolvido também com o intuito de dar a conhecer aos estudantes diferentes 
filosofias de investigação (da básica à aplicada), consciencializando-os para a importância da relação entre 
metodologia e epistemologia. 

 
6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research.  

The study plan of the 1st Study Cycle in Psychology at ISMAI was designed to provide students basic skills in 
terms of research in Psychology. Thus, the syllabus of the different curricular units are specifically aimed at 
achieving this objective: Applied Methodology to Psychology has 35 mandatory ECTS; Applied Statistics I, 
Applied Statistics II, Introduction to the Methodology of Psychology, Quantitative Methods, Qualitative 
Methods, Psychological Assessment and Laboratory of Psychological Assessment. These curricular units 
seek, through methods of teaching, training and practice, to facilitate effective research skills. 
The study plan was also developed so that students understand the different research philosophies (from 
basic to applied), and thus become aware of the importance of the relationship between methodology and 
epistemology. 
 

 

6.2. Organização das Unidades Curriculares  

6.2.1. Ficha das unidades curriculares 

Mapa IX - Introdução às Ciências Sociais 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Introdução às Ciências Sociais 

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

Inês Maria Veiga Guerra dos Santos, 144h  

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

Sensibilizar os alunos para a importância da análise das questões de natureza social, familiarizar os 
estudantes com alguns conceitos e noções básicas das ciências sociais, fornecer aos alunos uma base de 
conhecimento susceptível de facilitar posteriores aprofundamentos nas mais diversas áreas em que se revela 
o “social” e dotar os alunos de maior capacidade crítica. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Make students aware of the importance of analyzing social issues; familiarize students with some concepts 
and basic notions of social sciences; provide students with sound knowledge to help further insights in 
several areas so as to reveal the "social "and finally give students greater critical capacity. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1-As Ciências Sociais como ciências – o conhecimento científico versus outros conhecimentos. 
2-O Domínio do Social – a problemática da objetividade/subjetividade nas Ciências Sociais. 
3-A pluralidade e interdisciplinaridade nas Ciências Sociais: a Antropologia, a Sociologia, a Psicologia ou a 
Economia. 
4-As Instituições Sociais. 
5-Metodologia de Investigação em Ciências Sociais. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1-Social Sciences as sciences - scientific knowledge versus other knowledge 
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2-The Social Domain - the problem of objectivity/subjectivity in social sciences 
3-The plurality and interdisciplinarity in social sciences: anthropology, sociology, psychology or economics 
4-Social Institutions 
5-Research Methodology in Social Sciences 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

A unidade curricular de Introdução às Ciências Sociais pretende constituir uma iniciação ao estudo das 
Ciências Sociais tendo sempre presente a existência de uma linha de continuidade e complementaridade com 
as demais unidades curriculares do plano de estudos do Curso. Assim, o plano curricular responde a esta 
intenção de assegurar uma ligação com as outras unidades, ao mesmo tempo que pretende estimular o 
interesse, curiosidade e o espírito crítico dos alunos no sentido de os mobilizar para a importância do estudo 
dos fenómenos sociais. As diferentes temáticas foram selecionadas por se considerar que permitem e 
promovem a reflexão sobre a especificidade da realidade humana enquanto realidade social, logo objeto de 
estudo das Ciências Sociais (objeto este que exige para a sua compreensão, uma atitude analítica, reflexiva e 
crítica). 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The curricular unit, Introduction to Social Sciences, aims to provide an introduction to the study of Social 
Sciences while keeping in mind the existence of continuity and complementarity with other curricular units of 
the syllabus of the study cycle. Thus, the curriculum responds to the intention of ensuring a liaison with other 
units, concurrently the intention of stimulating interest, curiosity and critical thinking of students in order to 
mobilize them towards the importance of studying social phenomena. The different themes were selected to 
enable and promote reflection on the specificity of human reality as a social reality, hence the aim of studying 
Social Sciences. Furthermore, to understand this objective, one requires an analytical, reflective and critical 
attitude. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

No que se refere à metodologia de ensino, na unidade curricular de Introdução às Ciências Sociais articula-se 
um método expositivo com o estímulo à participação e à discussão coletiva (nomeadamente a respeito de 
textos e outros materiais de apoio às aulas).  
Sempre que necessário, é disponibilizada Bibliografia de apoio no Portal do ISMAI. Além das aulas 
propriamente ditas, a docente disponibiliza atendimento tutorial no seu Gabinete.  
Quanto à avaliação, ela pode ser contínua ou final. Se a avaliação final consiste na realização de uma prova 
escrita (exame), a avaliação contínua (que exige um número mínimo de presenças) requer: 
1. A realização de três provas escritas, 
2. A não existência de uma classificação inferior a 6 valores, 
3. Uma média de, pelo menos 9,5 valores nas três provas. 
No caso de se cumprirem todos estes requisitos, a nota final corresponderá à média das duas melhores 
classificações obtidas. 
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching methodology of the curricular unit, Introduction to Social Sciences, implies lectures articulated 
with the encouragement of active participation and collective discussion (particularly in respect to texts and 
other support materials). 
Bibliographic support is available on the website of ISMAI whenever necessary. Besides lectures, teachers 
provide tutorial assistance in his/her office. 
Evaluation may be continuous or final. If final evaluation implies a written examination (examination), 
continuous assessment requires a minimum number of participants and: 
1. The completion of three written tests 
2. A grade no lower than 6 points (on a scale of 0 to 20) 
3. An average of at least 9.5 points in all three tests 
If these requirements are met, the final classification shall be the average of the two best marks attained. 

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

Desde logo, tratando-se de uma unidade curricular teórico-prática, parece adequada a articulação referida 
entre uma metodologia expositiva e o incentivo à participação dos estudantes.  
No que se refere à metodologia de avaliação ela pretende, por um lado, oferecer a todos os estudantes 
(mesmo aqueles que não podem assistir regularmente às aulas) a possibilidade de concluir com êxito a 
avaliação da unidade curricular (nestas situações o atendimento tutorial ganha importância acrescida) e, por 
outro, incentivar e motivar os alunos para a avaliação contínua. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

Since this is a theoretical-practical curricular unit, it seems appropriate to have teaching methodology focused 
on lectures as well as encouraged participation by student. 
The assessment methodology intends to offer all students (even those who can not attend regular classes) the 
opportunity to successfully complete the evaluation of the curricular unit (tutorials are quite important) in 
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addition to encourage and motivate students for continuous assessment. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Barata, O. S. (1998). Introdução às Ciências Sociais. Lisboa: Bertrand. 
Esteves, A. J. & Fleming, A. J. (1985). Sociologia: Textos e Notas Introdutórias. 1º e 2º volumes. Porto: Porto 
Editora. 
Neves, F.S. (2002). O lugar e o papel das Ciências Sociais e Humanas. Lisboa: Ed. Lusófona. 
Nunes, A.S. (1982). Questões preliminares sobre as Ciências Sociais. Lisboa: Presença. 
Silva, A. S. & Pinto, J. M. (1987). Metodologia das Ciências Sociais. Porto: Edições Afrontamento. 

 

Mapa IX - Métodos Quantitativos 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Métodos Quantitativos 

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

Helena Manuela Mendes Oliveira, 192 h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

A unidade curricular de métodos quantitativos visa o desenvolvimento de conhecimentos e competências que 
permitam aos estudantes delinear projetos de investigação de índole quantitativa e realizar essa mesma 
investigação. Pretende-se, assim: 
•Fomentar a aquisição de conhecimentos acerca métodos de investigação quantitativa;  
•Promover o desenvolvimento de competências para elaborar projetos de investigação quantitativa;  
•Promover competências de escolha e adequabilidade dos métodos de recolha e de análise dos dados; 
•Desenvolver competências de análise estatística de dados com recurso ao pacote informático IBM® SPSS®, 
bem como as capacidades de apresentar os resultados, interpretá-los e retirar conclusões a partir dos dados. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The curricular unit of quantitative methods implies the development of knowledge and skills that enable 
students to plan research projects and conduct quantitative research. Thus the aim is to: 
• encourage the acquisition of knowledge concerning quantitative research methods; 
• promote the development of skills to develop quantitative research plans; 
• promote skills of choice and suitability of methods for collecting and analyzing data; 
• develop skills of data analysis by using the software, SPSS ® IBM ®, as well as the ability to present results, 
interpret them and draw conclusions from the data. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Introdução às metodologias quantitativas 
a.O contexto e conteúdo da ciência 
b.Investigação Não-Experimental 
c.Investigação experimental 
d.Formulação e identificação de problemas e hipóteses 
e.Ética na investigação 
f.Desenhos de investigação 
g.Testes de hipóteses 
2. A escolha do objetivo da investigação, instrumentos de medida e desenho da investigação 
a. Os estádios preliminares da investigação 
b. Variáveis e a validade dos desenhos de investigação 
c. Populações e amostras 
3. Construção e gestão de bases de dados em SPSS® 
a. Os menus do SPSS® 
b. A construção da base de dados 
c. Gráficos, tabelas e outras formas de apresentação de resultados 
4. Análise e interpretação de dados 
a. Sumariar e descrever dados 
b. Testes paramétricos e não paramétricos 
c. Correlações e testes de diferenças: realização, análise e interpretação de resultados  

 
6.2.1.5. Syllabus: 
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1. Introduction to quantitative methodologies 
a. Context and content of science 
b. Non-Experimental Research 
c. Experimental Research 
d. Formulating and identifying problems and hypotheses 
e. Ethics in research 
f. Research Plans 
G.Tests of hypotheses 
2. Choice of purpose of research, measurement tools and research plan 
a. The preliminary stages of research 
b. Variables and the validity of research plans 
c. Populations and samples 
3. Constructing and managing databases by using SPSS ® 
a. The menus of SPSS ® 
b. The construction of the database 
c. Charts, tables and other forms of reporting 
4. Analysis and interpretation of data 
a. Summarizing and describing data 
b. Parametric and nonparametric tests 
c. Correlations and tests of differences: performance, analysis and interpretation of results 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Nesta UC, existe uma estreita ligação entre os conteúdos e os objetivos da mesma. Assim, e tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos acerca dos métodos de investigação quantitativa em psicologia, o programa 
inclui uma abordagem mais teórica acerca das fases da investigação científica.  
Com o objetivo de promover o desenvolvimento de competências de elaboração e implementação de projetos 
de investigação, bem como fomentar competências de escolha dos métodos de recolha e de análise dos 
dados mais adequados a cada situação, o programa da unidade curricular inclui a abordagem dos diferentes 
métodos quantitativos de análise de dados. 
Por fim, e com o intuito de desenvolver competências de análise estatística de dados, apresentação e 
interpretação de resultados, o programa contempla uma forte componente prática, baseada no recurso e 
exploração das potencialidades do SPSS®, enquanto ferramenta de apoio à realização de investigação 
quantitativa. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

This curricular unit connects syllabus and objectives closely. Thus, in order to acquire knowledge about the 
methods of quantitative research in Psychology, the syllabus includes a more theoretical approach related to 
the different phases of scientific research. 
The aim is to promote the development of skills of planning and implementation of research projects, as well 
as foster skills of choosing methods of collection and analysis of data most appropriate to each situation, thus 
the sullabus of the curricular unit includes the approach to different methods of quantitative analysis. 
Finally, with the purpose of developing skills of statistical analysis of data, reporting and interpreting results, 
the syllabus contemplates a strong practical component, based on the resource and exploration potential of 
SPSS ® as a tool to support the implementation of quantitative research . 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Os conteúdos serão lecionados pelo recurso a métodos expositivos e ativos, com utilização do vídeo projetor 
e ainda apresentação de casos práticos para resolução, bem como pela participação dos alunos na discussão 
teórico-conceptual. Nas aulas de cariz prático, far-se-á recurso ao computador e ao programa SPSS®, para o 
desenvolvimento de competências de análise de dados através de casos práticos. 
A avaliação será contínua ou final. A avaliação contínua, que pressupõe a presença obrigatória dos/as 
alunos/as em 75% das aulas lecionadas incluirá 3 momentos de avaliação, nos quais os alunos realizarão uma 
ficha de trabalho prática, com recurso ao SPSS, com ponderação na avaliação final de 20%, 30% e 40%, 
respetivamente. A participação nas aulas tem um peso de 10% na nota final. 
A avaliação final consistirá na realização de uma prova escrita, versando a totalidade dos conteúdos 
programáticos ministrados teóricos e práticos), e terá o peso de 100% na classificação final. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The syllabus will include lectures and active teaching methods, use the video projector and also the 
presentation of practical cases to resolve, as well as the participation of students in theoretical and conceptual 
discussion. Practical classes will use the computer and SPSS ® to develop skills of data analysis through 
practical cases. 
Evaluation will be continuous or final. Continuous assessment requires the mandatory attendance in 75% of 
classes and include three periods of assessment: a practice worksheet done on SPSS. Thus final evaluation is, 
20 %, 30% and 40% respectively. Participation in class corresponds to 10% of the final mark. 
Final evaluation consists of a written examination which covers the whole syllabus (theoretical and practical), 
and corresponds to 100% in the final classiication. 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
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curricular. 
Nesta UC adotar-se-á uma metodologia de ensino que combina a exposição oral de conteúdos com a 
realização de atividades práticas. Com a exposição oral visa-se alcançar os objetivos através dos quais se 
pretende que os alunos adquiram conhecimentos acerca da realização de investigação de cariz quantitativo. 
Assim, através do recurso ao método expositivo, caraterizam-se as diferentes fases de realização de uma 
investigação desta natureza. 
Dado que os objetivos desta unidade curricular ultrapassam o domínio do saber, e incluem a promoção de 
competências no domínio do saber-fazer no que à elaboração e implementação de projetos de investigação diz 
respeito, a adoção de método e técnicas ativas torna-se um imperativo. Assim, recorre-se ao método ativo, 
através do qual, a partir de exemplos práticos, os alunos são levados a realizar todas as fases de uma 
investigação científica de cariz quantitativo. A partir de bases de dados elaboradas em SPSS®, são propostas 
tarefas práticas que visam a edição dos dados e a manipulação de diferentes tipos de variáveis. A partir 
dessas mesmas bases de dados, são propostas tarefas através das quais se pretende que os alunos 
desenvolvam competências de análise descritiva dos dados, bem como a sua apresentação por escrito de 
acordo com as normas em vigor. O método ativo é também aquele que serve de base ao desenvolvimento de 
competências de análise estatística inferencial, bem como as capacidades de apresentar os resultados, 
interpretá-los e retirar conclusões a partir dos dados. 
De salientar ainda que, em todas as aulas, a realização de atividades práticas, é acompanhada de explicações 
sobre os fundamentos teóricos que subjazem à sua realização. 
A combinação dos métodos expositivo e ativo tendo em vista a aquisição de conhecimentos, por um lado, e a 
promoção de competência, por outro, reflete-se, também, na forma como os alunos são avaliados nesta 
unidade curricular. Deste modo, quer nos três momentos de avaliação contemplados na modalidade de 
avaliação contínua, quer na avaliação final, são avaliados, tanto os conhecimentos, como as competências 
adquiridas. Para tal, as fichas de avaliação incluem uma componente prática que deverá ser realizada com 
base no software utilizado nas aulas (SPSS®). Desta forma, pretende-se garantir que os alunos são 
efetivamente capazes de realizar as tarefas que se consideram tarefas básicas de investigação quantitativa. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

This curricular unit includes teaching methodology which combines oral presentation of syllabus together with 
carrying out practical activities. Lectures aim to achieve the objectives which students are intended to acquire, 
as well as the knowledge regarding the implementation of quantitative research. Thus, through lectures, one is 
able to characterize the different phases of undertaking research. 
Since the objectives of this curricular unit go beyond the domain of knowledge, and include the promotion of 
skills in the field of know-how in the development and implementation of research projects, the adoption of 
active methods and techniques is imperative. Therefore, active methods from practical examples are carried 
out so that students perform all the phases of quantitative research. The database SPSS ®, provides practical 
tasks aimed at data editing and manipulating different types of variables. Hence, by using these same 
databases, teachers propose tasks to students which are intended to develop skills of descriptive data 
analysis, as well as the written presentation in accord with the Regulations. The active method also serves as a 
basis for developing skills of inferential statistical analysis, as well as the ability to present results, interpret 
them and draw conclusions from the data.  
It is also worth mentioning that, in all classes, carrying out practical activities is always accompanied by 
explanations of the theoretical fundaments that underlie their implementation 
The combination of lectures and active teaching methods so as to acquire knowledge on the one hand, and 
promote competence, on the other, is reflected in the assessment of students in this curricular unit. 
Consequently, both the knowledge and skills acquired and assimilated in class are evaluated whether in the 
three assessment periods of continuous assessment or in final evaluation. As such, the evaluation worksheets 
include a practical component which should be done on the software used in class (SPSS ®). Thus, the aim is 
to ensure that students are able to effectively perform the tasks that are considered basic of quantitative 
research. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Almeida, L. S., & Freire, T. (2000). Metodologia da investigação em psicologia da educação. Braga: 
Psiquilíbrios. 
Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS: (and sex and drugs and rock ’n’ roll). Los Angeles: Sage. 
Martinez, L. F., & Ferreira, A. I. (2008). Análise de dados com SPSS: Primeiros passos. Lisboa: Escolar Editora. 
Pereira, A. (2003). SPSS: Guia prático de utilização. Análise de dados para as ciências socias e psicologia. 
Lisboa: Edições Sílabo. 

 

Mapa IX - Psicologia do Desporto 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Psicologia do Desporto 

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

Helena Manuela Mendes Oliveira, 48 h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 
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Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

No final do semestre os alunos que frequentam a unidade curricular de Psicologia do Desporto, deverão ser 
capazes de: 
Caracterizar a psicologia do desporto, enquanto área da investigação e intervenção da psicologia; 
Identificar e caraterizar os principais modelos teóricos existentes na psicologia do desporto; 
Identificar e caraterizar as principais áreas, modelos e métodos de intervenção, de um psicólogo a trabalhar 
em contexto desportivo; 
Identificar e caraterizar áreas de investigação no âmbito da psicologia do desporto; 
Demonstrar competências básicas de intervenção psicológica em contexto desportivo. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

At the end of the semester, students attending the curricular unit of Sport Psychology, should be able to: 
- characterize the psychology of sport, as an area of research and intervention of psychology; 
- identify and characterize the main theoretical models in Sport psychology; 
- identify and characterize the main areas, models and methods of intervention, of a psychologist working in 
the context of sport; 
- identify and characterize areas of research in sport psychology; 
- demonstrate basic skills of psychological intervention in the context of sport. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

Âmbito e história da Psicologia do Desporto: 
Áreas de intervenção do psicólogo em contexto desportivo; 
A formação dos psicólogos do desporto; 
Efeitos psicológicos da prática desportiva; 
Fatores psicológicos implicados na prática desportiva: 
Stresse e ansiedade; 
Autoconfiança; 
Atenção e concentração; 
Motivação; 
Liderança; 
Atribuições causais; 
Dinâmica de grupos e coesão. 
A intervenção do Psicólogo em contexto desportivo; 
Treino de competências psicológicas no desporto: 
Técnicas e estratégias de controlo do stresse e ansiedade; 
Treino de formulação de objetivos; 
Treino de visualização mental; 
Treino de competências atencionais e de concentração; 
Treino da relação treinador-atleta. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

Scope and history of Sport Psychology 
Areas of intervention of the psychologist in the context of sport 
The training of sport psychologists 
Psychological effects of sports 
Psychological factors involved in sports 
Stress and anxiety 
Self-confidence 
Attention and concentration 
Motivation 
Leadership 
Causal attributions 
Group dynamics and cohesion 
The intervention of the psychologist in the context of sport 
Training of psychological skills in sport 
Techniques and strategies to control stress and anxiety; 
Training of the formulation of objectives; 
Training of mental visualization; 
Training of attention and concentration skills; 
Training of the coach-athlete relationship. 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

A caraterização da Psicologia do Desporto enquanto área da investigação e intervenção da psicologia é um 
dos principais objetivos desta UC. Para tal, os conteúdos abordados nas primeiras aulas dizem respeito à 
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história e âmbito da PD. Pretende-se que os alunos conheçam o contexto de aparecimento desta disciplina, 
bem como as duas grandes áreas de atuação de um psicólogo do desporto: os efeitos psicológicos da prática 
de exercício físico e os fatores psicológicos associados à prática desportiva. 
Posteriormente são abordados os principais fatores psicológicos associados à prática desportiva (e.g., 
ansiedade). A abordagem de cada um destes fatores segue uma lógica que contempla 1) os modelos teóricos 
explicativos da variável em análise; 2) os métodos e técnicas de intervenção; e 3) investigação realizada no 
domínio.  
Na fase final, são abordados alguns programas de treino de competências psicológicas com o objetivo de 
dotar os alunos de competências básicas de intervenção nesta área. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The characterization of Sport Psychology as a field of research and intervention of Psychology is one of the 
main objectives of this curricular unit. As such, the syllabus covered in the first lessons relate to the history 
and context of Sport Psychology. The intention is that students understand the context of this emerging 
discipline as well as the two major areas of action of a sports psychologist: the psychological effects of doing 
physical exercise and the psychological factors associated to practising sports. 
The main psychological factors associated with sport (e.g., anxiety) will be taught later. The approach of each 
of these factors which include 1) explicable theoretical models of the variable under analysis, 2) methods and 
techniques of intervention, and 3) research in the field. 
The final phase addresses some programs of training psychological skills in order to provide students with 
basic skills of intervention in this area. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

A metodologia de ensino a adotar nesta unidade curricular inclui a exposição oral de conteúdos, a discussão 
dos mesmos, bem como a realização de tarefas práticas (ex. análise e discussão de artigos científicos e de 
casos práticos), tendo em vista a sua consolidação. 
A avaliação desta unidade curricular, para os alunos que desejem estar em regime de avaliação contínua, 
versará a realização de 2 fichas de avaliação durante o semestre, com um peso de 40% cada uma na nota final. 
Os restantes 20% da nota final corresponderão à participação dos alunos nas aulas. 
Para obter aprovação em avaliação contínua, os alunos deverão estar presentes em, pelo menos, 75% das 
aulas.  
Os alunos que optem pelo regime de avaliação final ou não obtenham aprovação nos elementos que compõem 
a avaliação contínua, realizarão um teste escrito no final do semestre. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching methodology adopted in this curricular unit includes lectures regarding the syllabus, discussion 
about the syllabus, as well as carrying out practical tasks (e.g., analysis and discussion of scientific papers 
and practical cases), in view of its consolidation. 
Evaluation: students interested in continuous assessment will do two worksheets during the semester, (40% 
each of final grade). The remaining 20% relate to student participation in class. 
Furthermore, approval in continuous assessment implies the attendance of at least 75% of classes. 
Students, who opt for final evaluation or do not pass the requirements of continuous assessment, must sit a 
written examination at the end of the semester. 

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

Tratando-se de uma unidade curricular cujos objetivos de aprendizagem são, sobretudo, do domínio do saber, 
o método expositivo é aquele que assume maior preponderância, uma vez que é, de todos os métodos, aquele 
que permite a transmissão de uma maior quantidade de informação em menor tempo. Assim, a exposição oral 
de conteúdos é a técnica mais frequentemente usada pela docente, tendo em vista o cumprimento dos 
objetivos acima enunciados.  
No entanto, e por se tratar de um método passível de causar desmotivação nos alunos e produzir baixos 
índices de aprendizagem, a sua utilização é doseada com um frequente apelo à participação dos alunos, quer 
através de questões colocadas no decorrer das aulas, quer por meio da execução de tarefas práticas, como 
análise de casos práticos ou de artigos científicos. A ilustração da matéria recorrendo a exemplos é outra das 
estratégias que permite aumentar a motivação dos alunos e elevar o grau de consolidação dos conteúdos 
teóricos abordados. 
A colocação de questões durante as aulas permite à docente aferir o grau de compreensão dos alunos 
relativamente às matérias abordadas, e constitui um incentivo à capacidade atencional dos estudantes. A 
análise de casos práticos constitui uma forma de consolidar a aprendizagem dos conteúdos teóricos 
abordados, nomeadamente no que diz respeito aos métodos e técnicas de intervenção mais frequentemente 
utilizados pelos psicólogos a trabalhar em contexto desportivo. 
Por fim, a análise de artigos científicos afigura-se como uma boa forma de os alunos terem contacto direto 
com a forma como os fatores psicológicos associados à prática desportiva são estudados elos investigadores 
na área, em especial relativamente às temática estudadas, bem como às metodologias de investigação 
adotadas. 
Tratando-se, como já foi referido, de uma unidade curricular em que os objetivos são, sobretudo, do domínio 
cognitivo (saber-saber), a realização de testes escritos parece constituir-se como uma boa forma de avaliação 
dos alunos. No entanto, há um esforço no sentido de colocar questões que obriguem os estudantes a um 
esforço de integração dos conteúdos abordados com exemplos práticos de intervenção. Dado que, nas aulas, 
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a docente adota uma postura que apela à constante participação por parte dos alunos, esta componente é, 
também ela, alvo de avaliação (com uma ponderação de 20% na nota final) para os alunos que se encontrem 
em regime de avaliação contínua. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

Seeing that this curricular unit’slearning objectives are mainly related to information, lectures are of great 
importance, for it is an adequate method to transmit a great amount of information in less time. Thus, the oral 
presentation of syllabus is the technique most often used by teachers in order to fulfill the defined objectives 
mentioned above. 
However, as it is a method likely to cause student demotivation and generate low levels of learning, it is 
organized so as to promote student participation, either through questions during class, through the execution 
of practical tasks such as the analysis of practical cases or scientific articles. The illustration of syllabus and 
drawing on other strategic examples can increase student motivation and better consolidation of the 
theoretical concepts discussed in class. Asking questions during class allows the teacher to assess the 
degree of understanding of students on the topics addressed, and thus provides an incentive to the attention 
of students. The analysis of practical cases is also a way to strengthen the learning of theoretical concepts, 
particularly in regard to the intervention methods and techniques most often used by psychologists working in 
the sporting context. Finally, the analysis of scientific articles is believed to be the best way for students to 
have direct contact with the manner in which psychological factors associated to the practice of sports is 
studied by researchers in the field, in particular concerning the topic in question as well as the methodologies 
used for adopted research.  
Keeping in mind, as previously mentioned, that this curricular unit’s objectives are, mainly, cognitive 
(knowledge-knowing), written tests are a good way to assess students. However, there is much focus on 
questions so that students make an effort to integrate the syllabus with practical examples of intervention. 
Since, in class, the teacher assumes a position that calls for constant participation by students, this activity, in 
itself, is also a goal of evaluation (20% of final grade) however; this only applies to students under continuous 
assessment. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Cruz, J.F. (Ed.). (1996). Manual de Psicologia do Desporto. Braga: Sistemas Humanos e Organizacionais. 
Duda, J.L. (Ed.). (1998). Advances in Sport and Exercise Psychology Measurement. Morgantown, WV: Fitness 
Information Tecnology. 
Weinberg, R.S. & Gould, D. (1995). Foundations of Sport anda Exercise Psychology. Champaign, IL: Human 
Kinetics. 

 

Mapa IX - Psicologia da Justiça 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Psicologia da Justiça 

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

José Fernando Santos Almeida, 32h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Diana Patrícia da Silva Dias Moreira, 64h 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Diana Patrícia da Silva Dias Moreira, 64h 

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

Nesta unidade curricular os objetivos são os de aprender e apreender o papel do psicólogo da justiça, 
aprender a multifacetada etiologia dos comportamentos desviantes e relacionar a existência de psicopatologia 
no sujeito com o seu comportamento desviante. 
Pretende-se que os alunos desenvolvam os seus conhecimentos no domínio da Psicologia da Justiça e sejam 
capazes de analisar, relacionar, interpretar os dados que lhes são proporcionados, à luz dos conhecimentos 
teóricos adquiridos, de modo a que, não apenas retirem as suas conclusões como as comparem com as 
reflexões proporcionadas na sala de aula. Para o que se fomentará um ambiente que proporcione a reflexão e 
a análise crítica. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

This curricular unit centers on objectives that aim at learning and understanding Forensic Psychology, 
learning the multifaceted etiology of deviant behavior and relating the existence of psychopathology in the 
subject with deviant behavior. 
Students should develop their knowledge in the field of Forensic Psychology and be able to analyze, relate, 
interpret the data they are provided while keeping in mind the theoretical knowledge, so that, not only do they 
come to their own conclusions but also compare them with the analysis carried out in class thus fostering an 
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environment that provides critical analysis and reflection. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

I. O enquadramento e o âmbito da intervenção do Psicólogo na sua relação com a Justiça; 
II. Os conceitos de comportamento e de desvio; 
III. Teorias do Comportamento Desviante; 
IV. Determinantes biológicas, psicológicas, familiares, sociais e ambientais que influenciam o comportamento 
do sujeito, nomeadamente o comportamento desviante; 
V. Personalidade, comportamento desviante e delinquência; 
VI. Perturbação Anti-Social da Personalidade;  
VII. Perturbação Estado-Limite da Personalidade; 
VIII. Perturbação Narcísica da Personalidade; 
IX. Perturbações dos Impulsos: piromania, cleptomania, jogo patológico; 
X. Parafilias, com particular enfoque da pedofilia. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

I. The framework and scope of intervention of the psychologist in his/her relationship with Justice 
II. The concepts of behavior and deviance 
III. Theories of Deviant Behavior 
IV. Biological, psychological, family, social and environmental factors that influence the subject's behavior, 
especially deviant behavior 
V. Personality, deviant behavior and delinquency 
VI. Antisocial Personality Disorder 
VII. Personality Disorder, borderline 
VIII. Narcissistic Personality Disorder 
IX. Disorders of Impulse: pyromania, kleptomania, pathological gambling 
X. Paraphilias, with particular focus on pedophilia 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Os métodos e processos de formação centrados nos alunos utilizando, nomeadamente, a visualização e 
análise de filmes, a apresentação de casos práticos, o role-playing, o debate, a apresentação de trabalhos 
pelos alunos, permitirão cumprir os objetivos de os alunos desenvolverem os seus conhecimentos no domínio 
da Psicologia da Justiça e a capacidade de analisar, relacionar, interpretar os dados que lhes são 
proporcionados, à luz dos conhecimentos teóricos adquiridos, e atinjirem os objectivos enunciados.  

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The training methods and processes focused on students, namely, the visualization and analysis of films, the 
presentation of practical cases, role-playing, discussion, presentation of papers by students, will enable 
students to achieve the objectives of developing their knowledge in the field of Forensic Psychology. 
Moreover, they will attain the skills to analyze, relate and interpret the data they are provided with however, 
they must keep in mind theoretical knowledge, so as to attain the mentioned objectives. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O método expositivo será aplicado mas com o objectivo de posterior aplicação prática pelos alunos, para o 
que serão privilegiadas as metodologias de tipo ativo como o debate, o trabalho em grupo, as apresentações 
orais, do tipo individual ou em grupo. Será também privilegiada a vertente de aplicação dos conteúdos e 
competências de investigação adquiridas através de trabalhos práticos de pesquisa. O relatório final do 
trabalho apresentado terá as vertentes escrita e de apresentação na aula.  
Avaliação contínua: 70% dos resultados obtidos em dois mini-testes (35% cada teste) e 30% dos resultados 
obtidos com o mérito do trabalho de grupo efectuado e o contributo nas aulas. O aluno deverá obter a média 
mínima de 9.5 valores no conjunto dos dois mini-testes e não pode ter menos de seis valores em qualquer um 
dos dois mini-testes.  
Avaliação final: Destinada aos alunos que não tenham sido aprovados em avaliação contínua.  

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Lectures will be combined with further practical application by students, active teaching methodologies such 
as class discussion, group work, oral presentations, individual or group, will be a priority. The application of 
syllabus and research skills acquired through practical research will also be a prime component. The final 
report includes a written version and oral presentation in class. 
Continuous assessment: 70% of the results obtained in two mini-tests (35% each) and 30% of the results 
obtained from group work and participation in class. Students must obtain the average of at least 9.5 (on a 
scale of 0 to 20) in both mini-tests however; none of the tests can be less than 6 points. 
Final evaluation: planned for students who have not been successful in continuous evaluation. 

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

Os métodos e processos de formação centrados nos alunos utilizando, nomeadamente, a visualização e 
análise de filmes, a apresentação de casos práticos, o role-playing, a apresentação de trabalhos pelos alunos, 
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em que estejam presentes a problemática criminal e forense, a psicopatologia apresentada pelos 
protagonistas, a inter-relação entre estas duas componentes, as sequelas resultantes, a intervenção do 
psicólogo da justiça, ao nível pericial, terapêutico, preventivo, permitirão aos alunos cumprir os objectivos 
desta unidade curricular. Contribuindo para que sejam capazes de analisar os ofensores (desde logo o 
diagnóstico e o diagnóstico diferencial), as vítimas, os meios, o tempo, o modo, os factores culturais e 
ambientais presentes, a perícia a realizar, o tratamento, a prevenção, etc., os quais potenciarão o debate e 
permitirão cumprir os objetivos de os alunos desenvolverem os seus conhecimentos no domínio da Psicologia 
da Justiça e a capacidade de analisar, relacionar, interpretar os dados que lhes são proporcionados, à luz dos 
conhecimentos teóricos adquiridos.  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The training methods and processes focused on students which include, in particular, the visualization and 
analysis of films, the presentation of practical cases, role-playing and oral presentation, which focuses on a 
problem of crime and forensics, the psychopathology presented by the protagonists, the interrelationship 
between these two components, the resulting consequences, the intervention of a forensic psychologist, at the 
expert, therapeutic, preventive levels will enable students to meet the objectives of this curricular unit. The 
effort of giving them the ablility to analyze the offenders (diagnosis and differential diagnosis), the victims, the 
means, the time, manner, environmental and cultural factors present, the expertise of performance, the 
treatment, the prevention, etc..., and this will encourage debate and therefore comply with the objectives of 
students developing their knowledge in the field of Forensic Psychology along with the ability to analyze, relate 
and interpret the data they are provided with in the light of theoretical knowledge. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Fonseca, A., Simões, M., Simões, M. & Pinho, M. (2006). Psicologia Forense, Coimbra: Edições Almedina. 
Howitt, D. (2009). Introduction to Forensic & Criminal Psychology. Harlow: Pearson Ed. 
MacMurran, M., Hhalifa, N., & Gibbon, S. (2009). Forensic Mental Health. Devon: Willan Publishing. 

 

Mapa IX - Psicologia das Emoções 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Psicologia das Emoções 

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

Marisalva Fernandes Fávero, 0h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Joana Filipa Fonseca Carreiro, 144h  

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Joana Filipa Fonseca Carreiro, 144h  

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

1. Adquirir um quadro conceptual geral sobre o desenvolvimento teórico e metodológico do estudo do 
funcionamento emocional humano; 
2. Adquirir um quadro conceptual geral sobre o campo de estudo da Psicologia das Emoções, nomeadamente 
no que concerne aos conceitos básicos inerentes ao conceito; 
3. Compreender o percurso histórico das principais perspectivas psicológicas e neuropsicológicas sobre a 
emoção; 
4.Compreender as bases fisiológicas subjacente ao processo emocional humano; 
5.Conhecer as emoções básicas e socais, suas características e manifestações; 
6.Perceber a pertinência de avaliar emoções em Psicologia;  
7. Conhecer e contatar com programas e estratégias de intervenção ao nível das 
competências emocionais e sociais, em Psicologia;  
8.Aplicar os conhecimentos adquiridos teoricamente a contextos profissionais futuros. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

1. Acquire an overall conceptual framework of the theoretical and methodological development regarding the 
study of human emotional functioning; 
2. Acquire an overall conceptual framework of the field of study in Psychology of Emotions, particularly in 
relation to the basic theory inherent in the concept; 
3. Understand the historical background of the main psychological and neuropsychological perspectives of 
emotion; 
4. Understand the physiological basis underlying human emotional process; 
5. Understand the basic and social emotions, the characteristics and manifestations; 
6. Understand the relevance of assessing emotions in psychology; 
7. Know and contact programs and intervention strategies at the level of emotional and social skills in 
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Psychology; 
8. Apply the knowledge acquired in theory to future professional contexts. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

CAPITULO 1: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DAS EMOÇÕES 
1.1. Conceitos introdutórios: afetividade, emoção, sentimento e estado de humor 
1.2. As funções das emoções 
1.3. Os pioneiros no campo das emoções  
1.4. Teorias contemporâneas da emoção 
CAPITULO 2: AS BASES FISIOLÓGICAS DA EMOÇÃO 
2.1. Questões neuro-anatómicas 
2.2. De Papez a McLean: do circuito de Papez aos 3 Cérebros  
2.3. Os contributos de António Damásio no estudo da fisiologia das emoções 
CAPITULO 3: AS EMOÇÕES  
3.1. Emoções Básicas: características e suas manifestações 
3.2. Emoções Sociais: características e suas manifestações 
CAPITULO 4: AVALIAÇÃO DAS EMOÇÕES EM PSICOLOGIA 
4.1. Perceber a pertinência de avaliar emoções em Psicologia 
4.2. Identificar as metodologias de avaliação das emoções em psicologia 
4.3. Conhecer e contactar com programas e estratégias de intervenção ao nível das competências emocionais 
e sociais, em Psicologia 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

CHAPTER 1: INTRODUCTION TO THE STUDY OF EMOTIONS 
1.1. Introductory concepts: affection, emotion, feeling and mood 
1.2. The functions of emotions 
1.3. The pioneers in the field of emotions 
1.4. Contemporary theories of emotion 
CHAPTER 2: THE PHYSIOLOGICAL BASIS OF EMOTION 
2.1. Neuro-anatomy questions 
2.2. From Papez to McLean: Papez circuit to 3 Brains 
2.3. The contributions of Antonio Damasio in relation to the physiology of emotions 
CHAPTER 3: THE EMOTIONS 
3.1. Basic emotions: their characteristics and manifestations 
3.2. Social emotions: their characteristics and manifestations 
CHAPTER 4: ASSESSMENT OF EMOTIONS IN PSYCHOLOGY 
4.1. Understand the relevance of assessing emotions in Psychology 
4.2. Identify methods for measuring emotions in Psychology 
4.3. Know and contact programs and intervention strategies at the level of emotional and social skills in 
Psychology 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Com o intuito de contextualizar a unidade curricular, realizar-se-á uma introdução ao estudo da Psicologia das 
Emoções e definir-se-ão conceitos principais. De seguida, procurar-se-á dotar os alunos de conhecimento 
acerca do percurso histórico das principais perspectivas psicológicas e neuropsicológicas sobre a emoção. 
Neste contexto, serão desenvolvidos conteúdos específicos relativamente à perspectiva evolutiva das teorias 
da emoção, desde as propostas dos seus pioneiros às teorias contemporâneas. De seguida, procurar-se-á que 
os alunos compreendam as bases fisiológicas subjacente ao funcionamento emocional humano e que 
conheçam as várias emoções básicas e socais, suas características e manifestações. Pretende-se ainda que 
os alunos percebam a pertinência de avaliar emoções em Psicologia e que conheçam programas de 
intervenção ao nível das competências emocionais e sociais. Por fim, os alunos deverão aplicar os 
conhecimentos adquiridos teoricamente a contextos profissionais futuros. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

In order to contextualize the curricular unit, there will be an introduction to the study of Psychology of 
Emotions as well as the definition of key concepts. Afterwards, we intend to provide students with knowledge 
about the historical background of the main psychological and neuropsychological perspectives on emotion. 
In this context, specific content will be developed on the perspective of evolutionary theories of emotion, from 
the proposals of its pioneers to contemporary theories. Then, greater focus will be placed on students so that 
they understand the physiological basis underlying the human emotional functioning as well as comprehend 
the numerous basic and social emotions, their characteristics and manifestations. Students should also 
recognize the relevance of assessing emotions in Psychology and identify intervention programs at the level of 
emotional and social skills. Finally, students will apply theoretical knowledge to future professional contexts. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Os conteúdos programáticos serão leccionados recorrendo a um conjunto variado de métodos e processos de 
formação centrados no/a aluno/a. 
A Avaliação Contínua engloba a realização de duas provas escritas (com uma ponderação de 50% na 
classificação final); a realização de um trabalho escrito em grupo (20%); a dinamização de uma tertúlia, em 
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grupo, acerca de temas pertinentes no estudo das emoções (20%); e, a participação activa nas aulas avaliada 
através do interesse e da postura nas aulas, da análise e discussão de temas e casos práticos (10%). A 
classificação final baseia-se na média ponderada das situações apresentadas, tendo que ser igual ou superior 
a dez. De referir que no regime de avaliação contínua em nenhum momento de avaliação o aluno poderá obter 
uma classificação inferior a seis valores. A Avaliação Final consubstanciar-se-á numa prova escrita, com uma 
ponderação de 100% na classificação final, tendo esta que ser igual ou superior a dez valores. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The syllabus will be taught by using a variety of training methods and processes focused on the student. 
Continuous assessment includes two written examinations (50% of final grade), the completion of a written 
group assignment (20%), the dynamics of a tertulia in groups about topics relevant to the study of emotions 
(20%) and active participation in class assessed by the interest and attitude of in-class analysis and discussion 
of issues and practical cases (10%). Final evaluation is based on the weighted average of the situations 
presented, and thus, it needs to be higher than or equal to ten points (on a scale of 0 to 20). Note that in 
continuous assessment, no student can have a grade less than six points. Final evaluation will consist of a 
written examination which is 100% of the final classification; this is, a grade equal to or higher than 10 points. 

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

As aulas terão um carácter fundamentalmente teórico-prático, privilegiando-se a utilização dos métodos 
expositivo, interrogativo e o uso de pedagogias activas. A exposição da informação teórica estará sempre 
presente na contextualização dos conteúdos abordados, sendo também formuladas questões aos alunos de 
forma a estimular o seu pensamento crítico no que toca às diferentes teorias da emoção. O uso de 
metodologias activas traduzir-se-á na apresentação, análise e discussão de situações práticas; na realização 
de dinâmicas de grupo subordinadas aos temas leccionados; e, na resolução de casos práticos, relativos aos 
conteúdos abordados. Por forma a familiarizar os/as alunos/as com as novas tecnologias de informação e 
comunicação utilizar-se-ão preferencialmente os meios audiovisuais e as ferramentas multimédia, com a 
finalidade de enquadrar os temas em estudo. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

Classes are basically theoretical-practical and focused on questioning and combined with the use of active 
teaching methods. Lecturing information will always be present in the contextualization of the syllabus as well 
as in the formulation of questions to students so as to stimulate their critical thinking with regard to different 
theories of emotion. The use of active methodologies will consist of presentations, analysis and discussion of 
practical situations; the performance of group dynamics concerning the topics taught; and in the resolution of 
practical cases related to the topics covered in class. By familiarizing students with new information and 
communication technologies, preferably audiovisual media and multimedia, they can adapt the issues under 
study. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Damásio, A. (2005). O Erro de Descartes: Emoção, razão e cérebro humano. (24ª ed.) Lisboa: Publicações 
Europa-América. 
Damásio, A. (2001). O Sentimento de Si: O corpo, a emoção e a Neurobiologia. (12ª ed.) Lisboa: Publicações 
Europa-América. 
Lewis, M., Haviland-Jones, J. (2000). Handbook of emotions. New York: Guilford Press. 
Strongman, K. (1998). A Psicologia da Emoção. (2ª ed.) (José Nunes de Almeida). Lisboa: Climepsi Editores. 

 

Mapa IX - Teorias da Personalidade 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Teorias da Personalidade 

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

João Manuel Castro Faria Salgado, 0h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Joana Filipa Fonseca Carreiro, 144h  

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Joana Filipa Fonseca Carreiro, 144h  

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

1.Adquirir um quadro conceptual geral sobre o campo de estudo da Psicologia da Personalidade, 
nomeadamente no que concerne aos conceitos básicos inerentes ao conceito; 
2.Compreender o percurso histórico e das diferentes abordagens conceptuais da Personalidade; 
3.Conhecer e analisar criticamente diferentes abordagens psicológicas sobre a personalidade e o 
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funcionamento geral do ser humano; 
4.Aplicar os conhecimentos adquiridos teoricamente a situações práticas; 
5.Consolidar competências de reflexão, debate e análise crítica através da resolução de casos práticos, 
relativos aos conteúdos leccionados. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

1. Acquire an overall conceptual framework about the field of study in Personality Psychology, particularly in 
relation to the basic theory inherent in the concept; 
2. Understand the historical background and the different conceptual approaches of Personality; 
3. Understand and critically analyze different psychological approaches about personality and general 
functioning of the human being; 
4. Apply the knowledge acquired in theory to practical situations; 
5. Consolidate skills of reflection, debate and critical analysis through the resolution of practical cases, 
concerning what was taught. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

I - A COMPLEXIDADE DO ESTUDO DA PERSONALIDADE EM PSICOLOGIA 
1.1. Introdução ao estudo da Personalidade 
1.2. A Psicologia da Personalidade, objetivos e o objeto de estudo 
1.3. Distinção entre os conceitos: personalidade, pessoa, caráter e temperamento 
II - IMPLICAÇÕES DE DIFERENTES CORRENTES DA PSICOLOGIA PARA A NOÇÃO DE PERSONALIDADE 
2.1.Introdução às teorias da personalidade: A “personalidade” numa perspectiva histórica e transcultural 
2.1.1. Ênfase na Psicodinâmica 
2.1.2. Ênfase à Estrutura da Personalidade 
2.1.3. Ênfase à Realidade Percebida 
III - AS TENDÊNCIAS DA PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE CONTEMPORÂNEA 
3.1.As Perspectivas Contemporâneas da Personalidade 
3.2. Ecletismo e Pluralismo Metodológico no estudo da personalidade 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

I - THE COMPLEXITY OF THE STUDY OF PERSONALITY IN PSYCHOLOGY 
1.1. Introduction to Personality 
1.2. The Psychology of Personality, objectives and the object of study 
1.3. Distinction between the concepts: personality, person, character and temperament 
II - OTHER CURRENT IMPLICATIONS FOR THE PSYCHOLOGY OF THE CONCEPT OF PERSONALITY 
2.1. Introduction to theories of personality: The "personality" in a historical and cross-cultural perspective 
2.1.1. Emphasis in Psychodynamics 
2.1.2. Emphasis to the Structure of Personality 
2.1.3. Emphasis to the Perceived Reality 
III - THE TRENDS IN CONTEMPORARY PSYCHOLOGY OF PERSONALITY 
3.1. Contemporary Perspectives of Personality 
3.2. Eclecticism and Methodological Pluralism in the study of personality 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Com o intuito de contextualizar a unidade curricular, realizar-se-á inicialmente, uma introdução ao estudo da 
personalidade, seguindo-se a caracterização do objectivo e do objecto de estudo da Psicologia da 
Personalidade e dos seus conceitos principais. De seguida, procurar-se-á que os alunos adquiram o 
conhecimento indispensável das várias teorias da personalidade, conceptualizando o estudo da personalidade 
numa perspectiva histórica e transcultural. Neste contexto, serão desenvolvidos conteúdos específicos 
relativamente à perspectiva evolutiva das teorias da personalidade, desde as primeiras propostas às teorias 
contemporâneas do estudo da personalidade. Relativamente a cada uma das teorias, pretender-se-á que os 
alunos dominem conceitos fundamentais relativamente à estrutura, à dinâmica e ao desenvolvimento da 
personalidade. Finalmente, os alunos deverão constatar e refletir acerca do ecletismo e do pluralismo 
metodológico no estudo da personalidade humana.  

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

In order to contextualize the curricular unit, there will be an initial introduction to the study of personality, 
followed by the characterization of the purpose and aim of study in Personality Psychology and its key 
concepts. Then, students are encouraged to acquire indispensable knowledge of the various theories of 
personality, by conceptualizing the study of personality from a historical and cross-cultural perspective. 
Hence, specific content will be developed related to the perspective of evolutionary theories of personality, 
from the first proposals to the contemporary theories of studies on personality. For each theory, students 
should master fundamental concepts relating to structure, dynamics and personality development. Finally, 
students should corroborate and reflect on the methodological eclecticism and pluralism in the study of 
human personality. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Os conteúdos programáticos serão leccionados através de um conjunto variado de métodos e processos de 
formação centrados no/a aluno/a. 
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A Avaliação Contínua engloba a realização de duas provas escritas (ponderação de 50% na classificação 
final); a realização de um trabalho escrito em grupo (20% de ponderação na classificação final): e, a 
participação activa nas aulas avaliada através do interesse e postura nas aulas, da realização e apresentação 
de atividades pedagógicas, leitura de textos, análise e discussão de temas e casos práticos (ponderação de 
30% na classificação final). O resultado final baseia-se na média ponderada das situações apresentadas, tendo 
que ser igual ou superior a dez. De referir que no regime de avaliação contínua em nenhum momento de 
avaliação o aluno poderá obter uma classificação inferior a seis valores. A Avaliação Final consubstancia-se 
numa prova escrita, com uma ponderação de 100% na classificação final, tendo esta que ser igual ou superior 
a dez valores. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The syllabus will be lectured through a variety of training methodologies and processes focused on the 
student . Continuous assessment includes two written examinations (50% of final grade), a group written 
assignment (20% of final grade), and active participation, this is the interest and posture in class, whenever 
carrying out and presenting academic activities; reading texts, analysis and discussion of issues and practical 
cases (30% of final grade). The final grade is based on the average of different assessment criteria, which must 
be higher to or equal to 10 however; none of the tests can be less than 6 points (on a scale of 0 to 20). Final 
evaluation consists of a written examination, a 100% of the final classification though it must be equal to or 
higher than 10 points. 

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

As aulas terão um carácter fundamentalmente teórico-prático, privilegiando-se a utilização dos métodos 
expositivo, interrogativo e o uso de pedagogias activas.  
A exposição da informação teórica estará sempre presente na contextualização dos conteúdos abordados, 
sendo também formuladas questões aos alunos de forma a estimular o seu pensamento crítico no que toca às 
diferentes teorias da personalidade. O uso de metodologias activas traduzir-se-á na apresentação, análise e 
discussão de situações práticas; na realização de dinâmicas de grupo subordinadas aos temas leccionados; 
na resolução de casos práticos, relativos à matéria leccionada. Por forma a familiarizar os/as alunos/as com as 
novas tecnologias de informação e comunicação utilizar-se-ão preferencialmente os meios audiovisuais e as 
ferramentas multimédia, com a finalidade de enquadrar os temas em estudo. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

Classes are essentially theoretical and practical and favour methodologies such as lectures, questioning and 
the use of active teaching activities. 
Lecturing syllabus will always be present in the theoretical context in which formulated questions to students 
is believed to stimulate their critical thinking in regards to different theories of personality. The use of active 
methodologies will result in oral presentation, analysis and discussion of practical situations, group dynamics 
and the resolution of practical cases concerning the topics taught. New information and communication 
technologies will be used such as audiovisual media and multimedia not only to familiarize students but also 
to apply the issues being studied. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Feist, J., Feist, G. J. (1998). Theories of Personality. (4rd edition). New York: McGraw-Hill. 
Friedman, H. S., Schustack, M. W. (2004). Teorias da Personalidade – Da teoria Clássica à Pesquisa Moderna. 
(2ª ed.)(Beth Honorato). Brasil: Pearson Prentice Hall. 
Hall, C., Lindzey, G., Campbell, J. (2004). Teorias da Personalidade. (4ª ed.). (Beth Honorato). Porto Alegre: 
Artmed Editora. 
Hansenne, M. (2003). Psicologia da Personalidade. (João Galamba de Almeida). Lisboa: Climepsi Editores.  
McAdams, D. P. (2002). The Person: Na integrated introduction to personality psychology. (3rd edition). New 
York: John Wiley & Sons.  
Pervin, L. A., & John, O. P. (1999). Handbook of personality: theory and research. New York: Guildford. 

 

Mapa IX - Introdução à Intervenção Psicológica 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Introdução à Intervenção Psicológica 

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

Maria João Valença Rodrigues da Cunha Ribeiro Soares Pereira, 144h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes): 

Construção e desenvolvimento de quadros conceptuais no domínio da intervenção psicológica (IP); 
Assimilação da noção que a Consulta Psicológica enquanto exercício profissional da Psicologia, envolve uma 
diversidade de objectivos, alvos e estratégias, bem como a construção de uma identidade profissional 
abrangente e diferenciada; Domínio de conhecimentos sobre a forma processual de elaborar, implementar e 
avaliar projectos de IP; Desenvolvimento de competências de caracterização e de exame, de estratégias de 
intervenção no sistema pessoal e nos sistemas contextuais, tendo em consideração objectivos específicos, 
processos de mudança e eficácia diferencial; Desenvolvimento de competências de reflexão e aplicabilidade 
de projectos de IP com recurso a estratégias diversificadas em função dos problemas, das populações e dos 
contextos de intervenção; Desenvolvimento de competências de leitura, apresentação e discussão de 
investigação sobre a IP. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Construction and development of conceptual frameworks in the field of Psychological Intervention; 
Assimilation of the notion of Psychological Counseling as a professional practice of psychology, involves a 
variety of objectives, targets and strategies, as well as the construction of a comprehensive and differentiated 
professional identity; area of knowledge related to the procedural way to develop, implement and assess 
projects for psychological intervention; development of the capacity of characterizing and examining 
intervention strategies in the personal system and contextual systems, however always considering specific 
objectives, processes of change and differential effectiveness; the development of skills of reflection and 
applicability of psychological intervention projects through the use of diverse strategies regarding problems, 
populations and intervention contexts; the development of reading skills, oral presentation and discussion of 
research in psychological intervention. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1- Introdução à Intervenção Psicológica: Definições e âmbitos de Intervenção 
1.1. Noções básicas de consulta psicológica 
1.2. Tipos ou Níveis de intervenção  
1.3. Delineamento de Programas de intervenção: Objectivos/necessidades contextuais; População-alvo; 
Estratégias globais; Avaliação da intervenção 
2- Grelha integrativa da intervenção 
3- Intervenção psicológica para o desenvolvimento do sistema pessoal 
4- Intervenção psicológica ao nível individual e de grupos  
5 - Intervenção psicológica aplicada a vários contextos 
5.1- Educativo 
5.2- Saúde 
5.3- Comunitário 
5.4- Justiça  
5.5- Saúde Ocupacional  
5.6- Organizacional 
5.7- Emergência  
5.8- Desportivo 
5.9- Saúde Mental 
5.10- Aeronautica 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1 - Introduction to Psychological Intervention: definitions and scope of intervention 
1.1. Basics of psychological counseling 
1.2. Types or levels of intervention 
1.3. Design/Outline of intervention programs: objectives/contextual needs, target population, global strategies, 
assessment of the intervention 
2 - Integrative intervention Grid/Table 
3 - Psychological intervention for the development of the personal system 
4 - Individual and group psychological intervention 
5 - Psychological intervention applied to various contexts 
5.1-Education 
5.2-Health 
5.3-Community 
5.4-Justice 
5.5-Occupational Health 
5.6-Organizational 
5.7-Emergency 
5.8-Sports 
5.9-Mental Health 
5.10-Aeronautics 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Sendo uma unidade curricular que procura introduzir os alunos à reflexão sobre a importância da intervenção 
psicológica, enfatiza-se por um lado o contacto com metodologias de trabalho em diferentes contextos, 
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procurando estimular o desenvolvimento de competências para a construção de programas de intervenção 
psicológica, tendo em conta os vários passos necessários para o efeito. 
Por outro lado, procura-se que a construção do conhecimento se processe de forma a facilitar o 
desenvolvimento da identidade profissional. Para tal, os alunos, após a leitura e discussão sobre vários 
programas que lhes são apresentados, são convidados a apresentar um programa por eles desenvolvido, a 
simular situações de intervenção e a confrontarem-se com experiências que promovem o auto-conhecimento. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

Since this curricular unit aims to introduce students to reflect on the importance of psychological intervention, 
the emphasis is on the contact with work methods in different contexts, so as to stimulate the development of 
skills for the construction of psychological intervention programs, while keeping in mind the various 
necessary procedures for this purpose. 
Moreover, it is also also necessary that the construction of knowledge is carried out in order to facilitate the 
development of a professional identity. Thus, students, once having read and discussed the several programs 
presented to them, are encouraged to present a plan they developed in order to create situations of 
intervention and confront them with experiences that promote self-awareness. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Nesta unidade curricular, é utilizada uma metodologia de ensino expositiva, que é complementada pela 
valorização de um processo de aprendizagem ativo, estimulando a realização de tarefas, a discussão sobre as 
mesmas, a pesquisa e a reflexão criticas bem como o desenvolvimento de competências de trabalho em 
equipa. 
Avaliação continua engloba a realização de diversas tarefas e a participação nas aulas (com uma ponderação 
de 30% na nota final); a realização de um trabalho escrito, e respetiva apresentação na sala de aula (com uma 
ponderação de 50% para a nota final); e um teste de avaliação de conhecimentos (com a ponderação de 20% 
para a nota final). 
Ao nível da avaliação final, os alunos são confrontados com a necessidade de realizarem um exame, do qual 
consta sempre a elaboração de um esboço de plano de intervenção de acordo com uma temática apresentada. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

This curricular unit is lectured and then complemented by positive reception of an active learning process, 
which stimulates the performance of tasks, discussion, research and critical reflection and the development of 
team work skills. 
Continuous assessment includes the completion of various tasks and participation in class (30% of final 
grade); the completion of a written assignment and its presentation in class (50% of final grade), and an 
examination (20% of final grade). 
Final evaluation: students sit an examination, which always contains the preparation of a draft plan of action 
according to a chosen topic. 

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

Com uma preponderância da avaliação contínua a ser considerada na vertente mais prática e aplicada 
procura-se estimular o desenvolvimento de competências, a assimilação de conceitos que vão sendo 
desenvolvidos em ambiente de sala de aula e o trabalho de equipa. Através da realização das tarefas 
propostas, procura-se que os alunos não só tomem contacto com diverisificadas formas de intervenção 
psicológica, como desenvolvam competências de análise crítica, e de construção do pensamento 
fundamentado em modelos e técnicas que promovem a mudança positiva. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

Since there is greater preponderance on continuous assessment to be more practical and applied, there is a 
need to stimulate the development of skills and the assimilation of concepts both in class activities and in 
teamwork. By performing the proposed tasks, students must not only make contact with diverisified forms of 
psychological intervention but also develop skills of critical analysis as well as the construction of thought 
based on models and techniques that promote positive change. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Guerra, M. & Lima, L. (2005). Intervenção psicológica em grupos em contextos de saúde. Lisboa: Climepsi 
Editores. 
Joyce-Moniz & Barros (2005). Psicologia da doença para cuidados de saúde. Desenvolvimento e intervenção. 
Lisboa: Edições ASA 
Leal, I. (1999). Entrevista Clínica e Psicoterapia de Apoio. Lisboa: ISPA. 
Leal, I. (2005). Iniciação às Psicoterapias. Lisboa: Fim de Século. 
Lopes, M., Palma, P., Bártolo-Ribeiro, R., Pina & Cunha, M. (2011). Psicologia Aplicada. Lisboa: Editora RH Lda. 
Moreira, P. & Melo, A. (2005). Saúde mental . Do tratamento à prevenção. Porto: Porto Editora. 
Teixeira, J. (2007). Psicologia da Saúde. Contextos e áreas de intervenção. Lisboa: Climepsi Editores 

 

Mapa IX - Psicologia Comunitária 
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6.2.1.1. Unidade curricular: 
Psicologia Comunitária 

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

Maria João Valença Rodrigues da Cunha Ribeiro Soares Pereira, 48h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

A unidade curricular de Psicologia Comunitária tem como principal objectivo introduzir os alunos nesta área 
de estudo e de intervenção. Procura-se desta forma dotar os alunos de competências teóricas, práticas, de 
investigação e intervenção no contexto comunitário, tendo em consideração que esta é uma área em grande 
expansão a nível nacional e internacional.  
A unidade curricular procura dar a conhecer os grandes modelos teóricos em psicologia comunitária, tendo 
em linha de conta a história, desenvolvimento e perspectivas da disciplina, procurando ainda analisar 
questões de ordem metodológica e a problemática da intervenção comunitária.  
É também objectivo sensibilizar os alunos para a problematização das novas desigualdades sociais, pobreza, 
exclusão social e as estratégias de empowerment, no quadro dos projectos de intervenção comunitária e dos 
fundos estruturais.  

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The curricular unit, Community Psychology, aims to introduce students to study and intervention. Students are 
provided with theoretical skills, practice, research and intervention in the European context, because this is an 
area of great expansion both nationally and internationally. 
The curricular unit seeks to raise awareness of the major theoretical models of community psychology, 
keeping in mind the history, development and perspectives of the discipline, as well as examine 
methodological issues and problems of community intervention. 
Students should also be aware of the issues concerning new social inequalities, poverty, social exclusion and 
empowerment strategies in the context of community intervention projects and structural funds. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Origens e fundamentos da Psicologia Comunitária 
1.1. Perspectiva histórica 
2. Psicologia Comunitária: conceitos e princípios orientadores  
2. 1. Bem-estar individual 
2.2. Sentimento de comunidade 
2.3. Justiça Social 
2.4. Participação Cívica 
2.5. Colaboração e fortalecimento Comunitário 
2.6. Respeito pela diversidade 
3. Empowerment :Conceito; Dimensões e Níveis  
4. Saúde mental comunitária 
4.1. Institucionalização/desinstitucionalização 
4.1.1. Contributo de Goffman 
4.2.Modelos de Serviços de Suporte Comunitário 
4.2.1. Reabilitação Psicossocial 
4.2.2. Fairweather Lodge 
4.2.3. Funcionamento Comunitário 
4.2.4. Gestão de Serviços pelos Consumidores 
4.2.5. Suporte Natural  
4.3. Integração Comunitária 
4.3.1. Programas de Integração 
4.3.1.1. Habitação Apoiada 
4.3.1.2. Emprego Apoiado 
4.3.1.3. Educação Apoiada 
4.4. Ecologia e Psicologia Comunitária  
5. Suporte Social 
5.1. Origens do conceito 
5.2. Definições 
5.3. Funções 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Origins and fundamentals of Community Psychology 
1.1. Historical Perspective 
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2. Community Psychology: concepts and guiding principles 
2. 1. Individual well-being 
2.2. Sense of community 
2.3. Social justice 
2.4. Civic participation 
2.5. Community Collaboration and Strengthening  
2.6. Respect for diversity 
3. Empowerment: concept, dimensions and levels 
4. Community mental health 
4.1. Institutionalization/ deinstitutionalization 
4.1.1. Contribution by Goffman 
4.2. Model of Community Support Services 
4.2.1. Psychosocial Rehabilitation 
4.2.2. Fairweather Lodge 
4.2.3. Community functioning/operation 
4.2.4. Management Services for Consumers 
4.2.5. Natural Support 
4.3. Community Integration 
4.3.1. Integration Programs 
4.3.1.1. Supported housing 
4.3.1.2. Supported Employment 
4.3.1.3. Supported Education 
4.4. Ecology and Community Psychology 
5. Social Support 
5.1. Origins of the concept 
5.2. Definitions 
5.3. Functions 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Sendo uma unidade curricular que pretende o desenvolvimento de competências teórico-práticas dentro de 
uma área específica, os conteúdos a abordar e a forma como são propostos, visam a construção ativa do 
conhecimento, tendo como pontos de partida e de análise os modelos teóricos e as temáticas fundamentais 
em Psicologia Comunitária. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

This curricular unit aims to develop theoretical and practical skills within a specific area; the syllabus and its 
presentation aim at an active construction of knowledge, thus keeping in mind the analysis and theoretical 
models and themes which are fundamental in Community Psychology. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

A metodologia de trabalho da unidade curricular consiste na exposição de conteúdos, no desenvolvimento de 
exercícios/trabalhos (individuais e em grupo), na análise de vários textos, e na realização de um trabalho de 
campo  
Avaliação contínua:Presença obrigatória nas aulas; Trabalhos de grupo (5 elementos); Trabalho de campo: 
60%; Tarefas: 40%; Avaliação Final: Um teste de avaliação. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The methodology of the curricular unit consists of presenting the syllabus, developing exercises/ assignments 
(individual and group), analysis of several texts, and conducting field work 
Continuous assessment: compulsory attendance in class; group work (five students); fieldwork: 60% 
assignments: 40%; final evaluation: an evaluation examination. 

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

Nesta unidade curricular os alunos tomam contacto com uma área de intervenção da psicologia e tendo em 
conta que a metodologia de ensino é essencialmente teórico-prática, a avaliação preconiza a participação 
ativa, o envolvimento nas tarefas, a demonstração da interiorização dos conceitos e dos modelos estudados. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

Through this curricular unit, students contact an area of interventive psychology, and since the teaching 
methodology is primarily theoretical and practical, assessment calls for active participation, involvement in 
tasks along with the demonstration of understanding the concepts and models studied in class. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Ornelas, J. (2008). Psicologia Comunitária. Lisboa: Fim de Século. 
Rappaport, J. & Seidman, E. (1999). Handbook of Community Psychology. New York: Kluwer 
Vidal, A. S. (1996). Psicología Comunitária. Barcelona: EUB 
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Mapa IX - Psicopatologia II 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Psicopatologia II 

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

Eva Inês Costa Martins, 144h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

Espera-se que o/a aluno/a seja capaz de:  
(1) refletir de forma crítica sobre o conceito de perturbação mental; 
(2) compreender as diferenças entre uma perspetiva dimensional e categorial da psicopatologia; 
(3) utilizar o DSM-IV-TR para fazer a avaliação de um caso clínico em termos de diagnóstico categorial; 
(4) enquadrar os problemas e perturbações contidos no DSM-IV-TR dentro de uma perspetiva 
desenvolvimental e multicontextual da psicopatologia do desenvolvimento; 
(5) elaborar uma formulação clínica de casos, suportada teoricamente e partindo de dados resultantes do 
processo de avaliação clínica e diagnóstico. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The student should be able to: 
(1) reflect critically on the concept of mental disorder; 
(2) understand the differences between a categorical and dimensional perspective of psychopathology; 
(3) use the DSM-IV-TR to assess a clinical case in terms of categorical diagnosis; 
(4) structure problems and disturbances contained in the DSM-IV-TR within a developmental and 
multicontextual perspective of developmental psychopathology; 
(5) develop a clinical case formulation, theoretically supported from data and resulting from clinical 
assessment and diagnosis. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1.Perspetiva dimensional e categorial em psicopatologia 
1.1.Críticas ao modelo categorial do DSM-IV-TR 
1.2.Internalização e externalização 
1.3.Psicopatologia do desenvolvimento 
2.DSM-IV-TR e ICD-10 (Revisão) 
3.Perturbações psicológicas segundo o DSM-IV-TR 
3.1.Secções do DSM-IV-TR abordadas nesta unidade curricular 
3.1.1.Perturbações que aparecem habitualmente na primeira e na segunda infâncias ou na adolescência 
3.1.2.Perturbações da ansiedade 
3.1.3.Perturbações factícias 
3.1.4.Perturbações do controlo dos impulsos 
3.1.5.Perturbações sexuais e da identidade de género 
3.1.6.Perturbações do comportamento alimentar 
3.2.Critérios de diagnóstico segundo o DSM-IV-TR para as perturbações abordadas na unidade curricular 
3.3.Diagnóstico diferencial para as perturbações abordadas na unidade curricular 
3.4.Abordagem da psicopatologia de desenvolvimento para as perturbações abordadas na unidade curricular: 
teorias explicativas e processos/fatores de risco/proteção. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Dimensional and Categorical Perspetiva in psychopathology 
1.1. Criticism of the categorical model under DSM-IV-TR 
1.2. Internalization and externalization/outsourcing 
1.3. Psychopathological development 
2. DSM-IV-TR and ICD-10 (Revised) 
3. Psychological disorders under DSM-IV-TR 
3.1. DSM-IV-TR sections addressed in this curricular unit 
3.1.1. Disorders that usually appear in the first and second childhood or adolescence 
3.1.2. Disorders of anxiety 
3.1.3. Factitious disorders  
3.1.4. Impulse control disorders 
3.1.5. Sexual and gender identity disorders 
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3.1.6. Eating behavior disorders 
3.2. Criteria of diagnosis according to DSM-IV-TR for disorders addressed in this curricular unit 
3.3. Differential diagnosis of disorders discussed in this curricular unit 
3.4. Psychopathology approach of development for disorders addressed in this curricular unit: explanatory 
theories and procedures/ risk factors/ protection. 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Para que o/a aluno/a seja capaz de refletir de forma crítica sobre o conceito de perturbação mental (Obj.1) 
serão explicitadas os modelos dimensionais e categorias da psicopatologia (ponto1 do programa), as 
vantagens e limitações dos modelos categoriais (1.1.do programa), bem como dos modelos dimensionais (1.2 
do programa) finalizando-se a discussão com a compreensão da psicopatologia como o resultado da 
interação, ao longo do desenvolvimento, de fatores contextuais e neurobiológicos (1.3 do programa). Para que 
os/as alunos/as sejam proficientes a utilizar o DSM-IV-TR para fazer a avaliação de um caso clínico em termos 
de diagnóstico categorial (Obj.3) serão apresentados os pontos 2 e 3 do programa. Pretende-se igualmente 
favorecer o desenvolvimento de competências de formulação clínica baseadas numa perspetiva 
desenvolvimental e multicontextual, suportada por investigação empírica e grelhas teóricas atuais (Obj.4 e 5) 
através do recurso ao ponto 3.4 do programa. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

For students to be able to critically reflect on the concept of mental disorder (objective 1,) dimensional models 
and categories of psychopathology will be explained (section 1); the advantages and limitations of categorical 
models (section 1.1.) as well as dimensional models (section 1.2) followed by the discussion and 
understanding of psychopathology as the result of interaction during the development of contextual and 
neurobiological factors (section 1.3). For students to be proficient in using the DSM-IV-TR to assess a clinical 
case in terms of categorical diagnosis (objective 3) sections 2 and 3 will be presented to them. There is also 
the intention to promote the development of skills for clinical formulation based on a developmental and 
multicontextual perspective, supported by empirical research and recent theoretical grids/tables (objectives 4 
and 5) through the recourse to section 3.4. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As metodologias de ensino são: 1) explicação pela docente dos conteúdos programáticos com recurso a 
powerpoint; 2) sistematização dos conhecimentos pelos/as alunos/as a partir de literatura aconselhada e 
fornecida pela docente, de pesquisa autónoma e apresentação dos conhecimentos nas horas de contacto; 3) 
aprofundamento, através de estudo de casos práticos reais, em grande e pequeno grupo, da avaliação, 
diagnóstico/diagnóstico diferencial e formulação clínica. A avaliação contínua implica:1) trabalho em grupo e 
participação(40%nota):1.1) apresentação em aula de uma perturbação mental através de uma dinâmica de 
grupo que reflita a vivência pessoal de uma pessoa a quem é atribuído este diagnóstico, da apresentação de 
powerpoint para explicitar critérios de diagnóstico/diagnóstico diferencial e caso clínico, tendo por base um 
artigo científico em inglês retirado das bases de dados do ISMAI; 1.2) discussão de artigos e casos clínicos; 2) 
resposta individual: 2 testes escritos(60%nota). 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching methods are: 1) explaining the syllabus with the use of slides, 2) the systematization of 
knowledge by students from the recommended literature made available by the teacher so as to induce 
autonomous research and presentation of knowledge in the contact hours, 3) in-depth knowledge, through the 
study of real practical cases, in large and small groups, assessment, diagnosis/ differential diagnosis and 
clinical formulation. Continuous assessment involves: 1) group work and participation (40% of final grade): 1.1) 
in class group presentation of a mental disorder which reflects the personal experience of a person who has 
been diagnosed with this disorder, presentation on slides to explicit diagnostic criteria/differential diagnosis 
and clinical case, based on a scientific paper in English available on the databases of ISMAI; 1.2) discussion of 
articles and clinical cases, 2) individual response: two written examinations (60% of final grade). 

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

Especificamente para permitir aos/às alunos/as refletir de forma crítica sobre o conceito de perturbação 
mental (Obj. 1) e o desenvolvimento da compreensão das diferenças entre uma perspetiva dimensional e 
categorial da psicopatologia (Obj. 2) serão implementadas as metodologia de ensino 1) explicação pela 
docente dos conteúdos programáticos com recurso a powerpoint (centradas na perspetiva dimensional e 
categorial em psicopatologia e críticas ao modelo categorial do DSM-IV-TR) e 2) sistematização dos 
conhecimentos pelos/as alunos/as a partir de literatura aconselhada e fornecida pela/o docente de pesquisa 
autónoma e apresentação dos conhecimentos nas horas de contacto. Para o cumprimento do objetivo 3, 
utilizar o DSM-IV-TR para fazer a avaliação de um caso clínico em termos de diagnóstico categorial, do objetivo 
4, enquadrar os problemas e perturbações contidos no DSM-IV-TR dentro de uma perspetiva desenvolvimental 
e multicontextual da psicopatologia do desenvolvimento e por fim, objetivo 5 elaborar uma formulação clínica 
de casos, suportada teoricamente e partindo de dados resultantes do processo de avaliação clínica e 
diagnóstico serão utilizadas as metodologias: 1) explicação pela docente dos conteúdos programáticos com 
recurso a powerpoint (centrada na explicação dos critérios de diagnóstico segundo o DSM-IV-TR e diagnóstico 
diferencial, da exploração da perspetiva dimensional e categorial em psicopatologia e nas teorias explicativas 
e processos/fatores de risco/proteção associados a cada perturbação); 3) aprofundamento através de estudo 
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de casos práticos reais, em grande grupo e em pequeno grupo, da avaliação, diagnóstico/diagnóstico 
diferencial e formulação clínica (que permite a aplicação concreta dos conhecimentos teóricos expostos na 
metodologia anterior). 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

This specifically enables students to critically reflect on the concept of mental disorder (objective 1) and 
develop an understanding of differences between categorical and dimensional perspective of psychopathology 
(objective 2) thus the following methodology will be undertaken as a) the explanation of the syllabus with the 
use of slides (centered on the dimensional and categorical perspective in psychopathology and criticism of the 
categorical model, DSM-IV-TR) and 2) the systematization of knowledge by students from the recommended 
literature made available by the teacher so as to promote autonomous research and its presentation in the 
contact hours. To achieve objective 3, DSM-IV-TR is used to assess a clinical case in terms of categorical 
diagnosis; objective 4, identify problems and disorders contained in the DSM-IV-TR related to a developmental 
and multicontextual perspective of developmental psychopathology and finally; objective 5, plan a formulation 
of clinical cases, theoretically supported and from the data resulting from clinical and diagnostic assessment, 
the following methods will be used: 1) explanation of the syllabus by using slides (the diagnostic criteria 
according to DSM-IV-TR and differential diagnosis, the operation of dimensional and categorical perspective 
on psychopathology and on explanatory theories and procedures/factors of risk/associated factors to each 
disorder); 3) in-depth understanding through the study of real practical cases, in large and small groups, 
assessment, diagnosis /differential diagnosis and clinical formulation (to enable the practical application of 
theoretical knowledge mentioned in the previous methodology). 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

American Psychiatric Association. (2002). DSM-IV-TR. Lisboa: Climepsi Editores. (Originalmente publicado em 
2000) 
Frances, A., & Ross, R. (1999). DSM-IV Casos clínicos: Guia para o diagnóstico diferencial. Lisboa: Climepsi. 
(Originalmente publicado em em 1996). 
Maddux, J. E. & Winstead, B. A. (Eds., 2012). Psychopathology: Foundations for a Contemporary 
Understanding (3º ed.). Mahwah, NJ: Erlbaum. 
Parritz, R. H., & Troy, M. F. (2011). Disorders of childhood: Development and psychopathology. Belmont: 
Wadsworth Cengage Learning. 
Soares, I. (Ed.). (2000). Psicopatologia do Desenvolvimento: Trajectórias (in)adaptativas ao longo da vida. 
Coimbra: Quarteto.  

 

Mapa IX - Laboratórios de Psicologia do Desenvolvimento 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Laboratórios de Psicologia do Desenvolvimento 

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

Eva Inês Costa Martins, 48 h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

Que o aluno/a desenvolva competências de investigação/avaliação no âmbito da psicologia do 
desenvolvimento, nomeadamente que: 
1) seja capaz de selecionar técnicas de avaliação em psicologia do desenvolvimento tendo em conta as 
vantagens e limitações de cada uma;  
2) reconheça diferentes técnicas de recolha de dados e desenvolva competências para a sua administração, 
cotação e interpretação de resultados (e.g., escalas de avaliação de interações em registo vídeo, contagens de 
comportamentos, questionários, entrevistas…); 
3) seja capaz de aplicar os conhecimentos da psicologia do desenvolvimento à prática do psicólogo/a. 
4) seja capaz de identificar alguns dos quadros conceptuais mais atuais em psicologia do desenvolvimento e 
discutir temáticas específicas lecionadas. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Students should develop research/assessment skills related to Developmental Psychology,namely if they: 
1) are able to select assessment techniques in Developmental Psychology in view of the advantages and 
limitations of each; 
2) recognize different data collection techniques and develop skills for its management, quotation and 
interpretation of results (e.g, scales of interactions in video recording, behavior scores, surveys, interviews ...); 
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3) are able to apply knowledge of Developmental Psychology to the practice of a psychologist; 
4) are able to identify some of the most current conceptual frameworks in Developmental Psychology and 
discuss specific topics taught in class. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1.Investigação em Psicologia do Desenvolvimento 
1.1.Metodologias de investigação  
1.2.Ética em investigação com crianças 
2.Aprofundamento de temáticas em psicologia do desenvolvimento, técnicas de recolha de dados e cotação 
2.1.Vinculação  
2.1.1.Strange Situation (Ainsworth et al., 1978) 
2.1.2.Attachment Story Completion Task (Bretherton et al., 1990) 
2.1.3.Adult Attachment Interview (George, Kaplan & Main, 1985) 
2.2.Provas de diagnóstico pré-escolar (Cruz, 1993) 
2.3.Teoria da Mente 
2.3.1.Unexpected transfer task (Wimmer & Perner, 1983) 
2.4.Regulação emocional 
2.4.1.Tarefa de encaixes (Martins, 2007) 
2.4.2.Escala de Dificuldades de Regulação Emocional (Gratz & Roemer, 2004) 
2.5.Desenvolvimento da auto-regulação 
2.5.1.Obediência às regras/ directrizes parentais: Cleanup Task (Tarefa de arrumação) 
2.5.2.Funcionamento executivo: Head-Toes-Knees-Shoulders task (Ponitz et al., 2008) 
2.5.3. Competência Social: Questionário de competência social (LaFreniere & Dumas, 1996) 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Research in Developmental Psychology 
1.1. Methods for research 
1.2. Ethics in research with children 
2. Improvement of knowledge of topics in Developmental Psychology, techniques of data collection and 
quotation 
2.1. Binding 
2.1.1. Strange Situation (Ainsworth et al. 1978) 
2.1.2. Attachment Story Task Completion (Bretherton et al. 1990) 
2.1.3. Adult Attachment Interview (George, Kaplan & Main, 1985) 
2.2. Pre-school diagnostic tests (Cross, 1993) 
2.3. Theory of Mind 
2.3.1. Unexpected transfer task (Wimmer & Perner, 1983) 
2.4. Emotional regulation 
2.4.1. Task fittings (Martins, 2007) 
2.4.2. Difficulty Scale of Emotional Regulation (Gratz & Roemer, 2004) 
2.5. Development of self-regulation 
2.5.1. Obedience to parenting rules/guidelines: Cleanup Task (Task storage) 
2.5.2. Executive functioning: Head-Toes-Knees-Shoulders task (Ponitz et al., 2008) 
2.5.3. Social Competence: social competence survey (Lafreniere & Dumas, 1996) 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Para que o/a aluno/a seja capaz de selecionar técnicas de avaliação em psicologia do desenvolvimento tendo 
em conta as vantagens e limitações de cada uma (Obj.1) será explicitada a diversidade de metodologias de 
investigação/avaliação em psicologia do desenvolvimento e as especificidades da sua utilização (1.1.do 
programa) e os requisitos éticos da conduta em psicologia quando se investiga (1.2 do programa). Para que 
os/as alunos/as sejam proficientes a utilizar diferentes técnicas de recolha de dados (e.g., escalas de avaliação 
de interações em registo vídeo, questionários, entrevistas…) (Obj.2) irá ser demonstrada a aplicação de vários 
instrumentos (todo o ponto 2 do programa). Por fim, para que se favoreça a aplicação dos conhecimentos à 
prática e que que os/as alunos/as sejam capazes de discutir temáticas específicas lecionadas, todos os 
instrumentos lecionados serão enquadrados numa grelha teórica/empírica (ponto 2 do programa). 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

For students to be able to select assessment techniques in Developmental Psychology though keeping in mind 
the advantages and limitations of each (objective1,) the diversity of research methodologies/ assessment in 
Developmental Psychology and its specific use will be outlined (section 1.1.) as well as the ethical 
requirements of practice in Psychology whenever one does research (section 1.2). For students to be proficient 
in the use of different techniques of data collection (e.g., scales of interactions in video recording, surveys, 
interviews ...) (objective 2) the application of various instruments will be demonstrated (all section 2). Finally, 
all the instruments taught in class will be placed on a theoretical/empirical grid/table (section 2) in order to 
favour the students’ ability in applying knowledge to practice as well as discuss the specific topics taught. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As metodologias de ensino são:1) exposição e explicação pela docente dos conteúdos programáticos com 
utilização de powerpoint; 2) trabalho em pequenos grupos sujeito a acompanhamento direto da docente, em 
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regime de tutoria, para a aprendizagem de diferentes técnicas de avaliação em psicologia do desenvolvimento 
(administração, cotação e interpretação de resultados); 3) leitura e sistematização dos conhecimentos 
pelos/as alunos/as a partir de literatura aconselhada e fornecida pela/o docente, de pesquisa autónoma e 
apresentação dos conhecimentos nas horas de contacto. A avaliação contínua implica: 1) cumprimento das 
tarefas agendadas para cada aula (e.g., aplicação dos instrumentos nas aulas, leituras de textos, etc.); 2) 
elaboração de quatro relatórios sobre os instrumentos de avaliação lecionados. Cada um vale 25% da nota.  

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching methods are: 1) explanation of the syllabus on slides, 2) small group work subject to direct 
monitoring by the teacher, as a tutorial, so as to learn different techniques of assessment in Developmental 
Psychology (management, quotation and interpretation of results), 3) reading and systematization of student 
knowledge from the recommended literature made available by academic staff, autonomous research and the 
presentation of knowledge in the contact hours. Continuous assessment involves: 1) compliance with the 
tasks planned for each class (e.g., application of the tools in lectures, reading texts, etc.). 2) writing four 
reports on the assessment instruments taught in class. Each is worth 25% of final classification. 

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

As metodologias de ensino são:1) exposição e explicação pela docente dos conteúdos programáticos com 
utilização de powerpoint; 2) trabalho em pequenos grupos sujeito a acompanhamento direto da docente, em 
regime de tutoria, para a aprendizagem de diferentes técnicas de avaliação em psicologia do desenvolvimento 
(administração, cotação e interpretação de resultados); 3) leitura e sistematização dos conhecimentos 
pelos/as alunos/as a partir de literatura aconselhada e fornecida pela/o docente, de pesquisa autónoma e 
apresentação dos conhecimentos nas horas de contacto. A avaliação contínua implica: 1) cumprimento das 
tarefas agendadas para cada aula (e.g., aplicação dos instrumentos nas aulas, leituras de textos, etc.); 2) 
elaboração de quatro relatórios sobre os instrumentos de avaliação lecionados. Cada um vale 25% da nota.  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The teaching methods are: 1) explanation of the syllabus on slides; 2) small group work subject to direct 
monitoring by the teacher, as a tutorial, so as to learn different techniques of assessment in Developmental 
Psychology (management, quotation and interpretation of results); 3) reading and systematization of student 
knowledge from the recommended literature made available by academic staff, autonomous research and the 
presentation of knowledge in the contact hours. Continuous assessment involves: 1) compliance with the 
tasks planned for each class (e.g., application of the tools in lectures, reading texts, etc.). 2) writing four 
reports on the assessment instruments taught in class. Each is worth 25% of final classification. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Coutinho,J.,Ribeiro, E.,Ferreirinha,R. & Dias,P.(2010).Versão portuguesa da Escala de Dificuldades de 
Regulação Emocional e sua relação com sintomas psicopatológicos. Revis.Psiqu Clínica,37,145-51. 
LaFreniere,P., & Dumas,J. (1996).Social competence and behavior evaluation in children ages 3 to 6 years. 
Psychological Assessment,8,369-377. 
Martins,E.C.(2007).Regulação emocional diádica, temperamento e nível de desenvolvimento aos 10 meses 
como preditores da qualidade da vinculação aos 12/16 meses. Tese de doutoramento não publicada. IEP, 
Universidade do Minho, Portugal. 
Nadelman,L.(2002).Research Manual in child development.New Jersey: Lawrence Erlbaum. 
Osório,A.,Castiajo,P.,Ferreira,R.,Barbosa,F.,&Martins,C.(2011).Metodologias de avaliação do desenvolvimento 
da cognição social da infância até à idade pré-escolar. Análise Psicológica,2,259-274. 
Soares,I.(Ed.)(2007).Relações de vinculação ao longo do desenvolvimento:Teoria e avaliação. Braga: 
Psiquilíbrios. 

 

Mapa IX - Psicologia do Desenvolvimento II 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Psicologia do Desenvolvimento II 

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

Eva Costa Martins , 48h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Valéria Cristina Sousa Gomes, 96h 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Valéria Cristina Sousa Gomes, 96h 

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

- Tenham adquirido um conhecimento e capacidade de reflexão dos períodos desenvolvimentais estudados. 
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- Estejam sensibilizados para o gosto pela pesquisa e leitura de artigos científicos da área da Psicologia do 
Desenvolvimento. 
- Apresentem uma atitude de reflexão e de crítica face à problemática da avaliação do desenvolvimento 
infantil. 
- Conheçam e saibam aplicar os instrumentos de avaliação psicológica mais utilizados em crianças em idade 
escolar. 
- Tenham desenvolvido capacidades de apresentação oral e escrita de trabalhos científicos. 
- Tenham adquirido competências que lhes permitam comunicar informações, ideias, problemas e soluções 
sobre a Psicologia do Desenvolvimento, tanto a públicos constituídos por especialistas como por não 
especialistas. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

- acquire the knowledge and ability to reflection on the developmental periods studied in class. 
- acquire interest in doing research and reading scientific papers in the area of Developmental Psychology. 
- present an attitude of reflection and criticism towards the problem of the assessment of child development. 
- understand and know how to apply commonly used psychological assessment instruments with school-aged 
children. 
- develop skills in oral and written presentation of scientific papers. 
- acquire the skills to communicate information, ideas, problems and solutions on Developmental Psychology, 
to a public consisting of experts or non-experts. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

CAPÍTULO I-DESENVOLVIMENTO EM IDADE ESCOLAR 
1.O desenvolvimento psicomotor 
2.O estádio das operações concretas 
3.O desenvolvimento social e moral 
4.O desenvolvimento da personalidade 
5.Vinculação na idade escolar 
6.A observação e avaliação 
CAPÍTULO II-PUBERDADE E ADOLESCÊNCIA 
1.As transformações físicas e os seus efeitos psicológicos 
2.O estádio operatório formal 
3.O desenvolvimento social e moral 
4.A construção da identidade 
5.A influência do grupo de pares no desenvolvimento 
6.Adolescência e sexualidade 
7.Vinculação na adolescência 
CAPÍTULO III - A IDADE ADULTA 
1.Papéis e estatutos sociais 
2.Os contextos de vida, acontecimentos de vida e transições 
3.A sexualidade 
4.A carreira 
5.A crise da meia-idade 
6.Vinculação 
CAPÍTULO IV - VELHICE 
1.Aumento de esperança de vida 
2.Tipos de envelhecimento 
3.Envelhecimento bem-sucedido 
4.Estilos de ser avô/ avó 
5.Fatores que influenciam o estilo 
6.Desenvolvimento cognitivo 
7.Sabedoria/Criatividade 
8.Sexualidade 
9.Luto 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

CHAPTER I-DEVELOPMENT IN SCHOOL AGE STUDENTS 
1. Psychomotor development 
2. The stage of concrete operations 
3. Social and moral development 
4. Personality development  
5. Attachment at school age 
6. Observation and assessment 
CHAPTER II-PUBERTY AND ADOLESCENCE 
1. Physical and psychological effects 
2. The stage of formal operations 
3. Social and moral development 
4. The construction of identity 
5. The influence of peer groups in development 
6. Adolescence and sexuality 
7. Attachment in adolescence 
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CHAPTER III - ADULTHOOD 
1. Roles and social status 
2. The contexts of life, life events and transitions 
3. Sexuality 
4. The career 
5. The crisis of middle age 
6. Binding 
CHAPTER IV - OLD AGE 
1. Increased life expectancy 
2. Types of aging 
3. Successful aging 
4. Styles to be a grandfather/ grandmother 
5. Factors that influence the style 
6. Cognitive development 
7. Wisdom/ creativity 
8. Sexuality 
9. Mourning 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

A abordagem dos diferentes conceitos, autores e características inerentes a cada faixa etária permitirá que 
os/as alunos/as adquiram um conhecimento e capacidade de reflexão sobre os períodos desenvolvimentais 
estudados, assim como o desenvolvimento do interesse pela pesquisa e leitura de artigos científicos da área 
da Psicologia do Desenvolvimento. 
Ao dominar o desenvolvimento infantil e ao conhecer as técnicas de observação e avaliação em idade escolar 
os alunos desenvolverão competências de avaliação psicológica e uma atitude de reflexão e de crítica face à 
problemática da avaliação do desenvolvimento infantil. 
No final do semestre e com todos os conteúdos programáticos lecionados, os/as alunos/as serão capazes de 
comunicar informações, ideias, problemas e soluções sobre a Psicologia do Desenvolvimento. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The approach of the different concepts, authors and inherent characteristics of each age group will allow 
students to acquire the knowledge and ability to reflect on the developmental periods studied in class, as well 
as the progress of interest in research and reading scientific papers related to Developmental Psychology. 
By understanding child development and knowing the techniques of observation and assessment of school-
age group, students will develop skills in psychological assessment and an attitude of reflection and critical 
thinking concerning the issue of assessment of child development. 
At the end of the semester, and after all syllabuses having been taught, students will be able to communicate 
information, ideas, problems and solutions on Developmental Psychology. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As aulas serão teórico-práticas, com recurso a um conjunto variado de métodos, tais como exposição oral, 
visualização de documentários, discussão de textos, exercícios práticos em grupo e realização de trabalhos. A 
avaliação do desenvolvimento será explorada através da apresentação de filmes e casos práticos. A avaliação 
obedece ao Regulamento de Avaliação do ISMAI, podendo os alunos optar por avaliação contínua ou final. Na 
avaliação contínua os alunos terão de realizar um trabalho de campo em grupo (40%), dois testes escritos 
(20% cada) e avaliação da participação (20%). O critério de participação é avaliado com base na frequência, 
pertinência, interesse, contributo, postura na sala de aula e leitura dos textos obrigatórios. Todos os alunos 
que não cumprirem os critérios de avaliação contínua estipulados passam automaticamente para o regime de 
avaliação final onde deverão realizar um exame com a ponderação de 100%. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Classes will be theoretical and practical with recourse to a variety of teaching methods such as oral 
presentation, viewing documentaries, discussing texts, practical exercises in groups and presenting projects. 
Assessment will center on the presentation of films and practical cases. Assessment is in accord with the 
Rules of Assessment of ISMAI, in which students choose continuous assessment or final. The latter consists 
of a group field work (40%), two written examinations (20% each) and participation (20%) which is based on 
attendance, relevance, interest, contribution, posture in class and reading of compulsory texts. All students 
who do not meet the criteria for continuous assessment are automatically considered for final evaluation 
where students sit a written examination (100% of final classification). 

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

Consideramos que a metodologia expositiva permitirá a aquisição de conhecimento e capacidade de reflexão 
dos períodos desenvolvimentais estudados. A análise e discussão de textos permitirão o gosto pela pesquisa 
e leitura de artigos científicos da área da Psicologia do Desenvolvimento. O visionamento de documentários e 
de aplicações de protocolos experimentais, assim como a realização de exercícios e dinâmicas na sala de aula 
possibilitarão o domínio da problemática da avaliação do desenvolvimento infantil, assim como o domínio dos 
instrumentos de avaliação psicológica mais utilizados em crianças em idade escolar. Ao resolverem os 
exercícios práticos, assim como na realização de um trabalho de campo, permitirá quer o desenvolvimento de 
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capacidades de apresentação oral e escrita de trabalhos científicos, assim com a aquisição de habilidades de 
comunicação de informações, ideias, problemas e soluções sobre a Psicologia do Desenvolvimento. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The expository teaching methodology allows students to acquire knowledge and the ability to reflect on 
everything taught in class. The analysis and discussion of texts fosters the interest for research and reading 
scientific papers in the area of Developmental Psychology. The viewing of documentaries and the applications 
of experimental protocols, as well as exercises and activities carried out in class, will promote the issues 
concerning not only the assessment of child development, but also the field of psychological assessment tools 
commonly used in school-age children. Solving practical exercises, as well as conducting field work, will foster 
not only the development of skills of oral and written presentation of scientific papers, but also the acquisition 
of skills to communicate information, ideas, problems and solutions of Development Psychology. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Berger, K. S. (2003). O desenvolvimento da pessoa, do nascimento à terceira idade. (Dalton Conde de Alencar). 
Rio de Janeiro: LTC. (originalmente publicado em 2001). 
Kail, R. V., & Cavanaugh, J. C. (2011). Human Development: A Life-Span View. Belmont: Wadsworth.  
Papalia, D. & Olds, S., & Feldman, R. (2006). Desenvolvimento Humano (8ª ed.) Porto Alegre: Artmed. 
Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2001). O mundo da criança (8ª ed.). Lisboa: McGraw-Hill. 
Palácios, J., Marchesi, A. & Coll, C. (2000). Desarrollo psicológico y educación: Psicología evolutiva. Madrid: 
Alianza. 
Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2010). Developmental psychology: Childhood and adolescence (8ª. ed.). Belmont: 
Wadsworth. 

 

Mapa IX - Estatística Aplicada I 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Estatística Aplicada I 

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

Amadeu Joaquim Lima Fernandes, 192h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

Fornecer aos alunos os conceitos e técnicas básicas da Estatística Descritiva, assim como facultar uma 
introdução à Inferência Estatística, que lhe permita realizar o tratamento e análise de dados quantitativos. 
Promover a aquisição de conhecimentos que permitam descrever, através de instrumentos e processos de 
medição, as populações alvo de estudo. Promover a utilização de software específico -SPSS- para realizar o 
tratamento dos dados.  

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Provide students with the basic concepts and techniques of descriptive statistics, as well as present an 
introduction to statistical inference, so that they carry out the treatment and analysis of quantitative data. 
Promote the acquisition of knowledge to describe, by using measuring instruments and processes, the target 
populations studied in class as well as encourage the use of specific software such as, SPSS, to treat data. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

Análise Estatística 
Conceitos Básicos, Tipos de variáveis e escalas de medida, Estatística Descritiva vs. Inferencial, Técnicas de 
Análise Exploratória de Dados, Análise de Outliers 
Variáveis Aleatórias 
Distribuição de frequências, Distribuição de probabilidades, Média, Variância e Desvio-padrão, Distribuições 
de probabilidade: Binomial e Normal 
Amostragem 
Distribuições amostrais, Teorema do Limite Central, Normalidade de variáveis, Distribuição da média amostral, 
Distribuição da proporção amostral 
Intervalos de confiança 
Estimativa da média populacional, Estimativa da proporção populacional, Determinação do tamanho de uma 
amostra 
Correlação e Regressão 
Diagrama de dispersão, Coeficiente de correlação linear de Pearson, Modelo de regressão linear, Previsões 
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com a equação de regressão linear, Coeficiente de correlação ordinal de Spearman, Intervalos de confiança 
para a previsão, Análise de regressão multivariada 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

Statistical Analysis 
Basic Concepts, types of variables and measurement scales, descriptive vs. inferential statistics 
techniques of exploratory data analysis, analysis of outliers 
Random Variables 
Frequency distribution, probability distribution, average, variance and standard deviation, probability 
distribution: Binomial and Normal distribution 
Sampling 
Sampling distribution, Theorem of Central Limit, normality of variables, distribution of the sample mean, 
sample proportion distribution 
Confidence Intervals 
Estimation of population mean, estimation of population proportion, determination of the size of a sample 
Correlation and Regression 
Scatter diagram, coefficient of linear correlation by Pearson, linear regression model, forecast with the 
equation of linear regression, coefficient of ordinal correlation by Spearman, confidence intervals for 
prediction, analysis of multivaried regression  

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

A unidade curricular pretende dotar os alunos com os conceitos teóricos principais para a realização de 
estudos empíricos e experimentais, focando primeiro na correcta definição das variáveis e suas propriedades 
e segundo na componente de análise estatística e suas técnicas específicas de exporação e descrição de 
dados. O aluno é encorajado a refletir sobre a melhor forma de descrição dos dados do ponto de vista do 
cálculo das estatísticas principais que sumariam os dados, mas também através da utilização de gráficos 
apropriados. Analisa-se também as diversas formas de estudar a relação entre variáveis com noções 
fundamentais de correlação e de regressão linear. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The curricular unit aims to equip students with theoretical concepts which later lead to the achievement of 
experimental and empirical studies, thus focusing initially on the proper definition of the variables and their 
properties and secondly, the component of analytical statistics and their specific techniques of data 
examination and description. The student is encouraged to reflect on the best manner of describing data from 
the viewpoint of calculating key statistics which summarize it, but also through the use of appropriate 
graphs/charts. The different ways of studying the relation between variables with fundamental notions of 
correlation and linear regression are examined. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Aulas teórico-práticas de exposição e discussão dos conceitos teóricos e das técnicas de análise quantitativa, 
incluindo aplicações práticas e exercícios realizados com software estatístico SPSS. 
Regime de avaliação contínua: 2 testes escritos 
Regime de avaliação final: 1 exame escrito 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Theoretical-practical lectures and discussion of theoretical concepts and techniques of quantitative analysis, 
including practical applications and exercises performed with SPSS software. 
Continuous assessment: two written examinations. 
Final assessment: a written examination. 

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

A metodologia de ensino adoptada é baseada em aulas teórico-práticas. Numa primeira parte da aula, leciona-
se conceitos teóricos fundamentais com recurso à bibliografia principal, enquanto a segunda parte da aula é 
destinada ao trabalho individual ou de grupo utilizando-se exercícios de tratamento de dados de inquéritos 
simulados. Todos os exercícios são realizados no software estatístico SPSS com vista a uma preparação dos 
alunos muito prática e adequada ao mercado de trabalho.  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The teaching methodology adopted is based on theoretical and practical lessons. In the first part of the lesson, 
fundamental theoretical concepts are taught by the use of main bibliography, while the second part of the class 
is usually intended for individual or group exercises using the data processing of simulated surveys. All 
exercises are performed by using SPSS software in view of students having a more practical and appropriate 
preparation for the job market. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Introdução à Estatística, Mário F. Triola, Almedina, LTC eds. 
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Estatística Aplicada à Psicologia e Ciências Sociais, Cecília Moura da Silva, McGraw-Hill eds. 
Análise de Dados para Ciências Sociais - A complementaridade do SPSS, Pestana, M. H., Gageiro, J. N. 
Edições Sílabo. 
Análise Estatística com utilização do SPSS, Maroco, J. Edições Sílabo. 
Investigação por questionário, Hill, M., Hill, A. Edições Sílabo. 
Conceitos de Estatística Aplicada às Ciências Sociais, Humanas e de Gestão, F.Roriz, A. Fernandes e J. 
Ferreira, Série Manuais - ISMAI, Publismai eds. 
SPSS - Guia Prático de utilização - Análise de dados para Ciências Sociais e Psicologia, Pereira, A. Edições 
Sílabo. 
Estatística Aplicada, Vol. 1 e 2, Elisabeth Reis, Paulo Melo, Rosa Andrade e Teresa Calapez, Sílabo eds. 
Estatística Aplicada às Ciências Sociais e Humanas, Maroco, J., Bispo, R. Climepsi Editores. 

 

Mapa IX - Estatística Aplicada II 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Estatística Aplicada II 

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

Amadeu Joaquim Lima Fernandes, 96h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Carla Sofia Pires de Carvalho Oliveira Silva, 48h  

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Carla Sofia Pires de Carvalho Oliveira Silva, 48h  

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

Fornecer aos alunos os conceitos e técnicas básicas da Estatística Inferencial que lhe permita realizar o 
tratamento e análise de dados quantitativos. 
Promover a aquisição de conhecimentos que permitam descrever, através de instrumentos e processos de 
medição, as populações alvo de estudo. Promover a utilização de software específico -SPSS- para realizar o 
tratamento dos dados.  

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Provide students with the basic concepts and techniques of Inferential Statistics so that they can perform the 
treatment and analysis of quantitative data. 
Promote the acquisition of knowledge to enable students to describe the target populations studied in class 
with the use of measuring instruments and processes as well as encourage the use of specific software, SPSS, 
for the treatment of the data. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1 - Introdução aos testes de hipóteses 
2 - Formulação das hipóteses a testar e erros associados 
3 - Nível de significância e valores críticos de teste 
4 - Estatistica de teste e conceito de valor-p 
5 - Testes de hipóteses: Testes-T e ANOVA, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Sinais, Wilcoxon, Binomial , Qui-
quadrado, Teste exacto de Fisher 
 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1 - Introduction to hypothesis testing 
2 - Formulation of hypothesis testing and associated errors  
3 - Level of significance and critical values of test 
4 - Statistical test and p-value concept 
5 - Hypothesis testing: T-tests and ANOVA, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Signs, Wilcoxon, binomial, QUI-
table, Fisher's exact test 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

A unidade curricular pretende dotar os alunos com os conceitos teóricos principais para a realização de 
estudos empíricos e experimentais, focando primeiro na correcta definição das variáveis e suas propriedades 
e segundo na componente específica de testes de hipóteses e intervalos de confiança. O aluno é encorajado a 
refletir sobre a escolha de um teste de hipóteses subjacente às hipóteses colocadas e aos factores de 
amostragem. Analisa-se a distinção e condições de aplicação entre os testes paramétricos e os não-
paramétricos. No final, o aluno deverá ter adquirido competências suficientes que lhe permitam interpretar um 
artigo científico cujas conclusões sejam baseadas em testes de hipóteses.  
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The curricular unit aims to equip students with theoretical concepts which lead to attaining experimental and 
empirical studies, thus focusing first on the proper definition of variables and their properties and second on 
the specific component of hypothesis tests and confidence intervals. Students are encouraged to reflect on the 
choice of a hypothesis test underlying assumptions made and the factors of sampling. The distinction and 
conditions of application between the parametric and nonparametric tests are examined. At the end, students 
should have acquired sufficient skills to enable the interpretation of a scientific paper whose conclusions are 
based on hypothesis testing. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Aulas teórico-práticas de exposição e discussão dos conceitos teóricos e das técnicas de análise quantitativa, 
incluindo aplicações práticas e exercícios realizados com software estatístico SPSS. 
Regime de avaliação contínua: 2 testes escritos 
Regime de avaliação final: 1 exame escrito 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Theoretical-practical lectures and discussion of theoretical concepts and techniques of quantitative analysis, 
as well as practical applications and exercises performed with SPSS software. 
Continuous assessment: two written examinations. 
Final assessment: a written examination. 

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

A metodologia de ensino adoptada é baseada em aulas teórico-práticas. Numa primeira parte da aula, leciona-
se conceitos teóricos fundamentais com recurso à bibliografia principal, enquanto a segunda parte da aula é 
destinada ao trabalho individual ou de grupo utilizando-se exercícios de tratamento de dados de inquéritos 
simulados. Todos os exercícios são realizados no software estatístico SPSS com vista a uma preparação dos 
alunos muito prática e adequada ao mercado de trabalho. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The teaching methodology adopted is based on theoretical and practical lessons. In the first part of the lesson, 
fundamental theoretical concepts are taught by the use of main bibliography, while the second part of the class 
is usually intended for individual or group exercises using the data processing of simulated surveys. All 
exercises are performed by using SPSS software in view of students having a more practical and appropriate 
preparation for the job market. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Introdução à Estatística, Mário F. Triola, Almedina, LTC eds. 
Estatística Aplicada à Psicologia e Ciências Sociais, Cecília Moura da Silva, McGraw-Hill eds. 
Análise de Dados para Ciências Sociais - A complementaridade do SPSS, Pestana, M. H., Gageiro, J. N. 
Edições Sílabo. 
Análise Estatística com utilização do SPSS, Maroco, J. Edições Sílabo. 
Investigação por questionário, Hill, M., Hill, A. Edições Sílabo. 
Conceitos de Estatística Aplicada às Ciências Sociais, Humanas e de Gestão, F.Roriz, A. Fernandes e J. 
Ferreira, Série Manuais - ISMAI, Publismai eds. 
SPSS - Guia Prático de utilização - Análise de dados para Ciências Sociais e Psicologia, Pereira, A. Edições 
Sílabo. 
Estatística Aplicada, Vol. 1 e 2, Elisabeth Reis, Paulo Melo, Rosa Andrade e Teresa Calapez, Sílabo eds. 
Estatística Aplicada às Ciências Sociais e Humanas, Maroco, J., Bispo, R. Climepsi Editores. 

 

Mapa IX - Processos Cognitivos I 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Processos Cognitivos I 

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

Liliana Maria Alves Meira, 0h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Ana Catarina Lima de Almeida, 144h 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Ana Catarina Lima de Almeida, 144h 
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes): 
(1) Aquisição do conhecimento geral e específico sobre as diferentes perspectivas clássicas da aprendizagem 
de forma integrada. 
(2) Desenvolver a capacidade de aplicação dos conteúdos teóricos a situações práticas.  
(3) Aplicação dos princípios teóricos às estratégias de intervenção comportamentais. 
(4) Treino de competências de reflexão crítica e autónoma acerca dos conteúdos teóricos e práticos 
trabalhados na unidade curricular.  
(5) Desenvolvimento de competências orais e escritas. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

(1) Acquisition of general and specific knowledge about the different perspectives of classical learning in an 
integrated manner 
(2) Develop the ability to apply theoretical concepts to practical situations 
(3) Apply theoretical principles to behavioral intervention strategies 
(4) Training skills of critical and independent reflection about the theoretical and practical work performed in 
the curricular unit 
(5) Develop oral and written skills 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Introdução à aprendizagem 
2. Habituação  
2.1. Propriedades gerais 
2.2. Exercícios de aplicação  
3. Aprendizagem por Condicionamento Clássico 
3.1. Principais fenómenos 
3.2. Aplicação à Terapia Comportamental  
3.2.1. Condicionamento de respostas emocionais  
3.2.2.Contracondicionamento e dessensibilização sistemática 
3.2.3. Estratégias de exposição directa 
3.3.3. Visualização “Laranja Mecânica” 
3.3.4. Análise crítica e exercícios 
4. Aprendizagem por Condicionamento Operante 
4.1.Thorndike 
4.2. Skinner e o Condicionamento Operante 
4.3. Principais fenómenos 
4.3.1. Exercícios 
4.4. Escalas de reforço 
4.4.1. Escalas de reforço contínuo e intermitente 
4.4.2. Escalas de reforço e extinção 
4.4.3. Exemplos e exercícios de aplicação 
5. Teoria da Aprendizagem Social de Bandura 
5.1. Modelagem 
5.1.1. O papel das consequências 
5.1.2. Modelagem comportamental e cognitiva  
5.2 Transição entre as abordagens comportamentalistas e cognitivistas 
5.2.1. Processos cognitivos 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Introduction to learning 
2. Habituation 
2.1. Overall Properties 
2.2. Application exercises 
3. Learning Classical Conditioning 
3.1. Main events 
3.2. Application of Behavior Therapy 
3.2.1. Conditioning of emotional responses 
3.2.2. Systemic desensitization and counterconditioning 
3.2.3. Strategies for direct exposure 
3.3.3. "Clockwork Orange" View 
3.3.4. Review and exercises 
4. Learning by Operant Conditioning 
4.1. Thorndike 
4.2. Skinner and Operant Conditioning 
4.3. Main events 
4.3.1. Exercises 
4.4. Scales of reinforcement 
4.4.1. Scales of continuous and intermittent reinforcement 
4.4.2. Scales of reinforcement and extinction 
4.4.3. Examples and application exercises 
5. Social Learning Theory of Bandura 
5.1. Modeling 
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5.1.1. The role of the consequences 
5.1.2. Behavioral and cognitive modeling 
5.2. Transition between the behavioral and cognitive approaches 
5.2.1. Cognitive processes 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

A unidade curricular de Processos Cognitivos I procura apresentar um tópico nuclear da Psicologia – a 
Aprendizagem – e introduzir noções de base acerca de alguns processos cognitivos que serão abordados de 
uma forma mais específica em Processos Cognitivos II. Para tal, são percorridas em termos teóricos e 
cronológicos as principais teorias clássicas da Aprendizagem ao longo do programa, os seus principais 
pressupostos, princípios e implicações para a Psicologia e para as estratégias de intervenção 
comportamentais, cumprindo-se desta forma os objectivos (1) e (3). Para o cumprimento dos três outros 
objectivos, nomeadamente a capacidade de integração e aplicação dos conteúdos, bem como o 
desenvolvimento da reflexão e posicionamento crítico, são observados pontos específicos ao longo de todo o 
programa que contemplam momentos para a realização de actividades e exercícios em contexto de aula 
supervisionados pelo docente.  

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The curricular unit, Cognitive Processes I, aims to present a nuclear topic of Psychology, Learning, in addition 
to introducing basic notions about some of the cognitive processes that will also be addressed more 
specifically, in Cognitive Processes II. Thus, the curricular unit wil present both theoretically and 
chronologically, the main classical theories of Learning, the major assumptions, principles and implications for 
Psychology and the strategies of behavioral intervention, thus achieving objectives 1 and 3. In order to meet 
the other three objectives, namely the capacity for integration and application of content as well as the 
development of critical thinking and positioning, specific points are observed throughout the program with 
moments to perform activities and exercises under the supervision of the teacher. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Os conteúdos teóricos são expostos oralmente, com recurso a apresentações em power point, e 
posteriormente reforçados com os trabalhos práticos supervisionados in loco pelo docente. A avaliação 
contínua será efectuada através da realização de dois testes de avaliação escrita. Cada aluno deve estar 
presente num mínimo de 75% das aulas (este critério não se aplica caso o aluno tenha apresentado estatuto 
comprovado de trabalhador-estudante nos serviços competentes do ISMAI. A nota final à unidade curricular 
será calculada pela média dos dois testes de avaliação, avaliados de 0 a 20 valores e arredondadas às 
unidades, tendo em conta os requisitos definidos no Regulamento Geral de Avaliação do ISMAI (nenhum dos 
elementos de avaliação poderá ter uma classificação igual ou inferior a 5 valores, mesmo que a média dos 
dois momentos de avaliação possa ser superior a 9,5 valores). Avaliação final: realização de um exame escrito, 
avaliado entre 0 e 20 valores.  

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The theoretical syllabus is presented orally and on Slides and then by practical work under the supervision of 
the teacher. Continuous assessment consists of two written examinations. Each student must attend a 
minimum of 75% of classes (this does not apply to student-workers who have proven worker status by the 
competent departments of ISMAI). The final classification of the unit is calculated according to the average of 
both examinations, evaluated on a scale of 0 to 20 points according to the requirements of the Assessment 
Regulations of ISMAI (no item of assessment may have a grade equal to or lower than 5 points even if the 
average of both periods of assessment is higher than 9.5 points). Final evaluation: completion of a written 
examination assessed between 0 and 20 points. 

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

Tendo como objectivo a aquisição do conhecimento teórico das perspectivas clássicas da aprendizagem, a 
exposição dos mesmos oralmente será uma mais-valia para alunos do 1º ano que se encontram ainda numa 
fase inicial de adaptação, e que lhes permite além da compreensão a possibilidade de questionar, reflectir e a 
oportunidade de esclarecer as suas dúvidas. Igualmente esta exposição poderá facilitar o desenvolvimento da 
capacidade de reflexão e expressão oral, um outro objectivo da unidade curricular. No sentido de promover e 
capacitar os alunos para o desenvolvimento da sua capacidade de integração dos conteúdos e sobretudo de 
aplicação dos mesmos e a sensibilização para as estratégias de intervenção comportamentais, proporcionam-
se aulas em que em pequenos grupos realizarão exercícios de aplicação dos conteúdos teóricos a situações 
dadas, e criadas para o efeito. Pretende-se assim, que além dos conhecimentos teóricos consigam reflectir e 
rever esses mesmos conteúdos a partir de pequenos casos práticos. A visualização de um filme apoiará 
também o desenvolvimento deste objectivo já que a partir daí se realizam exercícios de aplicação dos 
princípios teóricos a situações do filme. Além do exposto, todos estes momentos práticos têm a supervisão do 
docente e a discussão final entre todos os elementos da turma. Desta forma pretende-se também criar e 
estimular as oportunidades para a reflexão, o posicionamento crítico assim como as competências orais e 
escritas. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The acquisition of theoretical knowledge of classic perspectives of learning, and its oral presentation will not 
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only be an asset for students in 1st year who are still at an initial phase of adaptation but it will enable them to 
comprehend the possibility of questioning, reflecting and having the opportunity to clarify any questions. This 
teaching method may also facilitate the development of the capacity of reflection and speaking; another 
objective of the curricular unit. In order to promote and enable students to develop their capacity for 
assimilation of syllabus and especially in its application and awareness of the behavioral intervention 
strategies, lessons in small groups will be provided so as to carry out exercises of applying theoretical 
syllabus of given situations and created for this purpose. Nonetheless, the intention is, besides theoretical 
knowledge, to make students reflect and re-examine the same content but applied to small practical cases. The 
viewing of a film will also support the development of this objective since the exercises carried out for the 
application of theoretical principles to situations derive from the film. Besides, the presentation, all these 
practical sessions are supervised by the teacher and final discussion takes place among all the students in 
class. There is also the intention of creating and stimulating opportunities for reflection, critical opinion as well 
as oral and written skills. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Hock, R. R. (2005). Forty studies that changed psychology: Explorations into the history of psychological 
research (5th edition). New Jersey: Pearson/PrenticeHall  
Gonçalves, O. F. (1990). Introdução às psicoterapias comportamentais. Coimbra: Quarteto Editora 
Machado, A. & Silva, F. J. (2004). The psychology of learning: A student workbook. New Jersey: 
Paerson/PrenticeHall  
Mazur, J. (1998). Learning and behavior (4th edition). London: Prentice – Hall  
Pinto, A. C. (2011). Psicologia da aprendizagem e memória. Porto: Livpsic  

 

Mapa IX - Processos Cognitivos II 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Processos Cognitivos II 

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

Ivandro Manuel Soares Monteiro, 144h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

A disciplina está dividida em duas partes: uma componente didáctica que envolve leitura, apresentações e 
discussão individual e em grupo; e uma componente de trabalho prático de complemento à parte teórica e 
didáctica dos processos cognitivos. Neste âmbito, a disciplina procura de forma teórico-prática: 
a) Compreender os princípios pelos quais se rege o funcionamento dos processos cognitivos. 
b) Explorar os conceitos ligados aos processos cognitivos humanos. 
c) Verificar a aplicação prática dos conceitos teóricos apresentados. 
d) Compreender os fundamentos biológicos que estão na base dos processos cognitivos, numa perspectiva 
de integração sistémica. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The curricular unit is divided into two parts: a teaching component that comprises reading, presentations, 
individual and group discussions, and a component of practical work to complement the theoretical and 
didactic cognitive processes. In this context, the curricular theoretical and practical unit seeks to: 
a) Understand the principles that govern the functioning of cognitive processes 
b) Explore the concepts related to human cognitive processes 
c) Verify the practical application of the theoretical concepts presented 
d) Understand the biological foundations that underlie the cognitive processes from the perspective of 
systemic integration 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. PERTURBAÇÕES DE MEMÓRIA 
a) Falsas memórias 
b) Lesões cerebrais 
2. SENSAÇÃO 
a) Estímulo: que mensagens podem ser recebidas? 
b) Transdução: traduzindo as mensagens para o cérebro. 
c) Limites sensoriais: qual a força necessária para as mensagens? 
3. SENTIDOS CORPORAIS E PERCEPÇÃO DO EU PRÓPRIO 
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a) Orientação e movimento 
b) Órgão vestibular 
c) Cinestesia 
d) Pele 
3.1) SENTIDOS QUÍMICOS 
3.2) AUDIÇÃO 
3.3) VISÃO 
4. ATENÇÃO 
a) Breves Noções 
b) Efeito Cocktail 
c) Atenção focalizada auditiva e visual 
d) Automatismos e processos pré-atencionais 
d) Atenção e inconsciente  
5. PERCEPÇÃO: INTERPRETAÇÃO DAS MENSAGENS SENSORIAIS 
a) Percepção visual 
b) Organização perceptiva 
c) Percepção da forma 
d) Profundidade 
e) Paralaxe do movimento 
f) Percepção do movimento 
g) Ilusões do movimento 
h) Estabilidade percebida 
i) Ilusões visuais e a lógica da percepção.  
j) Influências individuais e culturais na percepção 
6. Pensamento 
7. Discurso e Linguagem 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1.MEMORY DISORDERS 
a)False memories 
b Brain damage 
2.SENSATION 
a)Stimulus: which messages can be received? 
b)Transduction: translating messages to the brain. 
c)Sensory Limits: what force is necessary for messages? 
3.THE BODY AND PERCEPTION OF SELF 
a)Orientation and motion 
b)Vestibular organ 
c)Kinesthetic 
d)Skin 
3.1) CHEMICAL SENSES 
3.2) HEARING 
3.3) VISION 
4.ATTENTION 
a) Brief understanding 
b) Cocktail effect  
c) Auditory and visual focused attention 
d) Pre-attention system and process automation 
d) Attention and unconsciousness  
5. PERCEPTION: INTERPRETATION OF SENSORY MESSAGES 
a) Visual perception 
b) Perceived organization  
c) Perception of form 
d) Depth 
e) Motionparallax 
f) Perception of motion 
g) Illusions of movement 
h) Perceived stability 
i) Visual Illusions and the logic of perception. 
j) Individual and cultural influences on perception 
6.Thought 
7.Speech and Language 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

A disciplina está organizada com o intuito de criar um clima de ensino conducente à aprendizagem activa, 
segura e aberta à expressão dos alunos. A disciplina tem como foco primordial a compreensão dos processos 
cognitivos, os quais se correlacionam com o programa definido de acordo com os seguintes tópicos 
orientadores: a) Determinar e seleccionar qual o tipo de processo cognitivo envolvido na assimilação de 
informação e relação com o mundo; b) Identificar as dimensões dos processos cognitivos envolvidas no 
processamento da informação; d) Desenvolver competências de relacionar e compreender a relação entre 
processos cognitivos e comportamento humano; f) Compreender e consciencializar dos limites do 
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funcionamento dos processos cognitivos. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The organization of the curricular unit aims to create teaching-learning favourable to active, protected and 
open learning to the expression of students. The curricular unit focuses on the fundamental understanding of 
cognitive processes, which correlate with the defined syllabus in accord with the following principles of 
orientation: a) determine and select what type of cognitive process are involved in the assimilation of 
information and relationship with the world; b) identify the dimensions of the cognitive processes involved in 
processing information; d) develop skills to relate and understand the association between cognitive 
processes and human behavior; f) understand and be aware of the limits of the operation of cognitive 
processes. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Para a aquisição destes conhecimentos, serão facultadas aos alunos exposições teóricas e postas exigências 
ao nível da revisão bibliográfica tanto no contexto da biblioteca como das bases de dados disponíveis no 
Ismai. A nota final da disciplina está distribuída pelas seguintes percentagens em avaliação contínua: 35% 
Mini-teste 1; 35% Mini-teste 2; 10% Trabalho Escrito sobre um Tópico de Processos Cognitivos; 20% 
Apresentação do tópico do trabalho escrito. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

To acquire this knowledge, students have theoretical lectures and are requested to undertake bibliographic 
review available either in the library or on the databases available at ISMAI. Final evaluation is continuous 
assessment in which the percentages are distributed as follows: 35% mini-test 1, test 35% mini-2, 10% written 
report on a topic of Cognitive Processes, and 20% presenting the written report. 

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

A disciplina está estruturada essencialmente com exposições teóricas e com trabalho de investigação teórico 
sobre os Processos Cognitivos. Espera-se que o aluno frequente assiduamente todas as aulas e horas de 
contacto efectivamente leccionadas (75% de presenças obrigatórias). Este sistema permitirá que o aluno seja 
acompanhado na sua aprendizagem e receba feedback sobre o trabalho por si desenvolvido, discutindo com o 
docente da disciplina e com os restantes colegas que frequentam a disciplina. Assim, o mesmo ficará 
preparado para os dois mini-testes planeados, assim como será capaz de realizar um trabalho escrito sobre 
um tema do programa, assim como fazer a apresentação do mesmo à turma. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The curricular unit is structured primarily in lectures and theoretical research concerning Cognitive Processes. 
Students are expected to attend all classes and contact hours assiduously (75% attendance required). This 
method will allow students to be accompanied in their learning so as to receive feedback on the work 
developed, through discussion with the teacher as well as with other colleagues attending the curricular unit. 
Thus, the student will be prepared to write both mini-tests as well as be able to write a report about one of the 
topicos of the syllabus, and consequently present it to the class. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Eysenck, M., & Keane, M. (2000). Cognitive Psychology: a student’s Handbook. Philadephia: Psychology Press. 
Gleitman, H., Fridlund, A., & Reisberg, D. (2011). Psicologia (9ª ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
Monteiro, I.S. (2007). Ilusões de Memória na Depressão. Maia: Publismai. 
Rapp, B. (Ed.) (2001). The Handbook of Cognitive Neuropsychology. Philadelphia: Psychology Press.  
Solso, R. (1998). Cognitive Psychology (5th ed.). Needham Heights: Allyn & Bacon. 
Williams, J., Watts, F., McLeod, C., & Mathews, A. (2000). Psicologia cognitiva e perturbações emocionais. 
Lisboa: Climepsi. 

 

Mapa IX - Laboratórios de Avaliação Psicológica 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Laboratórios de Avaliação Psicológica 

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

Ivandro Manuel Soares Monteiro, 96h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Ana Sofia Ferreira de Castro Oliveira, 48h 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 
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Ana Sofia Ferreira de Castro Oliveira, 48h 

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

A unidade curricular Laboratórios de Avaliação Psicológica tem como objetivo introduzir os alunos na prática 
da avaliação psicológica. Depois de algumas reflexões sobre a observação e avaliação em psicologia, procura-
se que os alunos reflitam nas noções de inteligência e personalidade e treinem na aplicação dos seus 
Instrumentos preferenciais de avaliação. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The curricular unit, Laboratory of Psychological Assessment, aims to introduce students to the practice of 
psychological assessment. After some reflection on the observation and assessment in Psychology, students 
are required to reflect on the notions of intelligence and personality so as to train themselves by using their 
preferred assessment tools. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1.Fases do Exame Psicológico 
2. Entrevista; escolha de provas de avaliação; administração das provas; interpretação dos resultados; 
Relatório; Comunicação dos Resultados. 
3. Avaliação Cognitiva 
3.1. Conceitos: inteligência 
3.2. Avaliação da Inteligência 
3.2.1. Perspectiva psicométrica 
3.2.2. Perspectiva desenvolvimental 
3.2.3. Perspectiva Cognitiva 
3.3. Instrumentos de avaliação cognitiva 
3.3.1. Provas de Inteligência 
3.3.2. Provas de memória 
3.3.3. Provas de avaliação neuropsicológica 
(Ex. WMS; Teste das Matrizes Progressivas de Raven; D-48) 
4. WAIS-3 e sua historia. 
4.1 Administração. 
4.2. Role-playing 
4.3. Cotação da WAIS-3 e treino dos alunos. 
4.4. Cálculo de deterioração mental. 
4.5. Interpretação da WAIS. 
4.6 Elaboração do Relatório de Avaliação da WAIS-3 
5. Apresentação da Escala de Memória de Wechsler-3 
5.1 História, material 
5.2 Administração e apuramento de resultados 
5.3 Interpretação  
 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Phases of Psychological Examination 
2. Interview; choosing assessment tests, conducting tests, interpretating results, reporting, and 
communicating results 
3. Cognitive assessment 
3.1. Concepts: intelligence 
3.2. Assessment of intelligence 
3.2.1. Psychometric perspective 
3.2.2. Developmental perspective 
3.2.3. Cognitive perspective 
3.3. Cognitive assessment tools 
3.3.1. Intelligence tests 
3.3.2. Memory tests 
3.3.3. Tests of neuropsychological assessment 
(E.g. WMS, Raven Progressive Matrices Test, D-48) 
4. WAIS-3 and its history 
4.1 Administration 
4.2. Role-playing 
4.3. Quote of WAIS-3 and training of students 
4.4. Calculation of mental deterioration 
4.5. Interpretation of WAIS. 
4.6. Preparation of the Assessment Report of WAIS-3 
5. Presentation of the Wechsler Memory Scale-3 
5.1. History, material 
5.2. Administration and tabulation of results 
5.3. Interpretation 
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 
As fases do exame psicológico são de fundamental compreensão por forma a que o aluno possa perceber 
quais os instrumentos de avaliação a serem escolhidos para o quadro sintomático apresentado, nas várias 
áreas da psicologia. As provas específicas leccionadas sensibilizam e estimulam os alunos a exercitarem as 
provas de avaliação psicológica que são usadas mais frequentemente internacionalmente e que estão 
adaptadas e aferidas à população portuguesa.  

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The phases of psychological examination are of paramount importance so that the student can understand 
what assessment instruments to choose from for the symptomatic case presented, in the various areas of 
Psychology. The specific tests taught in class are to encourage and make students aware so as to exercise the 
psychological assessment tests which are most commonly used internationally and are also adapted to and 
used with the Portuguese population. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Para a aquisição destes conhecimentos, serão facultadas aos alunos exposições teóricas e postas exigências 
ao nível da revisão bibliográfica tanto no contexto da biblioteca como das bases de dados disponíveis no 
Ismai. Mas como o ensino tem como finalidade a aquisição de competências, serão confrontados 
frequentemente com casos práticos e exercícios constantes ao longo de toda a disciplina. Neste sentido, a 
avaliação terá em conta os seguintes factores e ponderações: 30% Mini-teste 1; 30% Mini-teste 2; 40% 
Trabalho Escrito em grupo. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

To acquire this knowledge, students have theoretical lectures and are requested to undertake bibliographic 
review available either in the library or on the databases available at ISMAI. However, since teaching relates to 
the acquisition of skills, students will be confronted with practical cases and exercises throughout the 
curricular unit. Thus, evaluation consists of the following factors: 30% mini-test 1, mini test 2 30%, 40% written 
group report.  

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

Sendo uma disciplina de laboratórios de avaliação psicológica, a componente prática tem um peso 
fundamental, pelo que as exposições teóricas iniciais servem para sensibilizar e estimular os exercícios 
práticos, individuais e em grupo, que são praticados ao longo de todas as aulas. Desta forma, os testes são 
essencialmente práticos, de consulta, organizados em duas provas, as quais avaliam as componentes 
praticadas durante as aulas, assim como é realizado um trabalho de grupo que foque a atenção nos aspectos 
mais teóricos do prático desenvolvido, por forma a fundamentar uma melhor compreensão da matéria. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

Since it is a Laboratorial curricular unit of psychological assessment, the practical component is fundamental, 
so the initial theoretical explanations only serve to raise awareness and stimulate practical exercises, 
individually and in groups, which are carried out in all classes. Thus, evaluation is essentially practical, on 
counseling, organized in two examinations, which assess the components executed during classes. Moreover, 
group work focuses more on theoretical aspects of the practice developed, so as to better support an 
understanding of the topic in question. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Anastasi, A.& Urbina S.(2000). Testagem Psicológica (7ª Ed.). Porto Alegre: Artmed. 
Cloninger, S.C. (1999).Teorias da Personalidade. S. Paulo: Martins Fontes. 
Gleitman, H., Fridlund, A., & Reisberg, D. (2011). Psicologia (9ª ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
Wechsler, D. (2008). Escala de Inteligência de Wechsler – III. Lisboa: Cegoc. 

 

Mapa IX - Laboratórios de Processos Cognitivos 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Laboratórios de Processos Cognitivos 

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

Ivandro Manuel Soares Monteiro, 48h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 
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Not applicable 

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

A disciplina tem como foco primordial a compreensão dos processos cognitivos em adultos. Os objectivos 
são os seguintes: a) Determinar e seleccionar qual o tipo de avaliação cognitiva considerada útil para várias 
solicitações que os psicólogos podem ter de responder; b) Identificar as componentes cognitivas necessárias 
perante os sintomas apresentados; c) Compreender a importância de saber interpretar os resultados nos 
procedimentos de avaliação cognitiva; d) Explorar a implicação positiva que a avaliação cognitiva pode ter no 
planeamento de intervenções e psicoterapias; e) Compreender e consciencializar dos limites e questões éticas 
relevantes na avaliação cognitiva; f) Consciencializar das necessidades relevantes na avaliação cognitiva em 
determinadas populações específicas; g) Desenvolver o know-how para a elaboração de relatórios de 
avaliação psicológica, com ênfase na componente cognitiva. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The curricular unit focuses on the fundamental understanding of cognitive processes in adults. The objectives 
are: a) determine and select what type of cognitive assessment is considered useful in several applications 
that psychologists may have to answer; b) identify the necessary cognitive components for the cognitive 
symptoms; c) understand the importance of knowing how to interpret the procedural results of cognitive 
assessment; d) explore the positive implication that cognitive assessment may have in the planning of 
interventions and psychotherapies; e) understand and be aware of the limitations and ethical issues relevant to 
cognitive assessment; f) raise awareness of the relevant need of cognitive assessment to certain specific 
populations; g) develop the know-how to plan reports of psychological assessment, with emphasis on the 
cognitive component. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1.Introdução à Avaliação Cognitiva no exame Psicológico 
Utilidade 
Relação dos processos cognitivos e a importância das neurociências 
Passos importantes para a avaliação 
O comportamento e atitude do psicólogo 
O exame escrito da avaliação cognitiva 
2.Aspecto, atitude e Actividade 
Passos para a avaliação 
Alusão ao tópico sobre Humor e Emoções 
3.Discurso e Linguagem 
Fluência 
Afasias 
Dificuldade em encontrar palavras 
Prosódia do discurso 
Qualidade do discurso 
Modos de avaliação do discurso e linguagem 
4.Alterações Formais do Pensamento, Conteúdo do Pensamento e Percepção 
Considerações gerais 
Processo de pensamento 
Conteúdo do pensamento 
Percepção 
5.Cognição 
Considerações gerais 
Orientação 
Atenção e Concentração 
Memória 
Influência das emoções na atenção e memória/ enviesamentos 
Capacidade construtiva 
Abstracção e conceptualização 
6.Insight e Juízo Crítico 
Considerações gerais 
Modos de avaliação 
7.Casos práticos 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Introduction to Cognitive Assessment in Psychological assessment 
Usefulness 
The Relation of cognitive processes and the importance of neuroscience 
Important steps for assessing 
The behavior and attitude of the psychologist 
The written examination of cognitive assessment 
2. Appearance, attitude and activity 
Phases for assessing 
Allusion to the topic of Humor and Emotions 
3. Speech and Language 
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Fluency 
Aphasia 
Difficulty in finding words 
Speech Prosody  
Quality of speech 
Modes of speech and language assessment 
4. Changes of Formal Thought, Thought and Perception Content 
General Considerations 
Thinking process 
Content of thought 
Perception 
5. Cognition 
General Considerations 
Orientation 
Attention and Concentration 
Memory 
Influence of emotions on attention and memory/ biases 
Building capacity 
Abstraction and conceptualization 
6. Insight and Critical Judgment 
General Considerations 
Assessment modes 
7. Case Studies 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

A disciplina está organizada com o intuito de criar um clima de ensino conducente à aprendizagem activa, 
segura e aberta à expressão dos alunos. A disciplina tem como foco primordial a compreensão dos processos 
cognitivos em adultos, pelo que a operacionalização prática e debate dos vários tópicos da disciplina 
organizados ao longo do semestre, vão de encontro ao programa estruturado, respondendo, 
consequentemente, ao objectivo da unidade curricular, ou seja, compreender o modo de funcionamento dos 
processos cognitivos no adulto. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The curricular unit aims to create an academic environment conducive to active, protected and open learning 
to the expression of students. It focuses on the fundamental understanding of cognitive processes in adults, 
so that the operational practice and discussion of various topics of the curricular unit organized throughout 
the semester, meet the defined syllabus, thus attaining the objective of the curricular unit, this is, to 
understand the manner in which cognitive processes function in adults. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Para a aquisição destes conhecimentos, serão facultadas aos alunos exposições teóricas e postas exigências 
ao nível da revisão bibliográfica tanto no contexto da biblioteca como das bases de dados disponíveis no 
Ismai. O aluno/grupo deverá seleccionar um tema do programa para entrega e apresentação de um trabalho 
em data por si escolhida, tendo em conta a disponibilidade para o dia de sua preferência. Ao longo das 
semanas, os alunos deverão ler e resumir o texto de referência para cada aula, fornecendo um exemplar ao 
docente da disciplina. Um grupo seleccionado aleatoriamente deverá dar início ao debate expondo a matéria 
do trabalho realizado, a qual será operacionalizada em termos práticos com o docente da disciplina. A 
avaliação deverá englobar 5 resumos por aluno. A nota final da disciplina está distribuída por 3 pontos: 25% 
Trabalho escrito de avaliação cognitiva em grupo entregue na penúltima aula; 25% Revisão de 5 tópicos sobre 
processos cognitivo; 50% Miniteste. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

To acquire this knowledge,students have theoretical lectures and are requested to undertake bibliographic 
review available either in the library or on the databases available at ISMAI. However,since teaching relates to 
the skills' acquisition,students will be confronted with practical cases and exercises throughout the curricular 
unit. The student/group should select a topic from the syllabus to be submitted and presented on a chosen 
date,in relation to one’s personal availability. Throughout the weeks,students should read and summarize the 
texts of reference for each class and provide a copy to the teacher. A randomly selected group will begin the 
debate by presenting their topic,which will function in practice with the teacher of the curricular unit. 
Assessment should include five abstracts per student. Final assessment is divided in three parts:25% group 
written report on cognitive assessment handed in on the second last day,25% review of 5 topics on cognitive 
processes,50% minitest 

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

Sendo uma disciplina de laboratórios de Processos Cognitivos, a componente teórico-prática tem um peso 
fundamental, pelo que as exposições teóricas iniciais servem para sensibilizar e estimular os exercícios e 
debate prático, individual e em grupo, que são discutidos ao longo de todas as aulas. No âmbito da avaliação 
contínua, e por forma a responder aos objectivos da aprendizagem, a disciplina é organizada num processo de 
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informação e desenvolvimento de competências, voltadas para o saber-fazer, por forma a potenciar o 
conhecimento prático junto dos alunos da matéria leccionada. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

Since it is a Laboratorial curricular unit of Cognitive Processes, the theoretical and practical component is 
fundamental, so the initial theoretical explanations only serve to raise awareness and stimulate debates and 
practical exercises, individually and in groups, which are later discussed in all classes. Thus, continuous 
evaluation of the curricular unit, a means to meet the objectives of learning, is organized in a process of 
information and development of skills, focused on the know-how in order to enhance the practical knowledge 
of students attending the class. 
 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Sadock, B., & Sadock, V. (2003). Synopsis of Psychiatry (9ª ed.). Philadephia: Lippincott Williams & Wilkins. 
Trzepacz, P.T., & Baker, R.W. (2001). Exame Psiquiátrico do Estado Mental. Lisboa: Climepsi. 
Wells, A., & Mathews, G. (2001). Atenção e emoção: uma visão clínica. Lisboa: Climepsi. 
Williams, J., Watts, F., McLeod, C., & Mathews, A. (2000). Psicologia cognitiva e perturbações emocionais. 
Lisboa: Climepsi. 
Zuardi, A.W., & Loureiro, S.R. (1996). Semiologia Psiquiátrica. Medicina, Ribeiro Preto, 29, 44-53. 

 

Mapa IX - Psicologia Clínica e da Saúde 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Psicologia Clínica e da Saúde 

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

José Pereira da Conceição Martins, 48h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Ana Catarina Lima de Almeida, 48h 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Ana Catarina Lima de Almeida, 48h 

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

(1) Ser capaz de definir a Psicologia Clínica e a Psicologia da Saúde e de as situar relativamente a outras áreas 
da Psicologia 
(2) Conhecer temáticas dominantes em ambas as áreas, particularmente nos domínios da teoria, investigação 
e prática; 
(3) Reconhecer as competência, o papel e tarefas do Psicólogo Clínico 
(4) Criação de uma representação diferenciada das actividades desenvolvidas 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

(1) Be able to define Clinical Psychology and Health Psychology so as to relate them to other areas of 
Psychology 
(2) Understand the dominant themes in both areas, particularly regarding theory, research and practice 
(3) Recognize the competence, the role and tasks of the Clinical Psychologist 
(4) Create a differentiated representation of the developed activities 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Introdução genérica à Psicologia Clínica e à Psicologia da Saúde 
2. Psicologia da Saúde 
2.1 Desenvolvimento e definição 
2.2 Psicologia, saúde e doença  
2.3 Stress e coping  
2.4 Políticas de saúde 
3. Psicologia Clínica 
3.1 A Entrevista 
3.2 A Investigação em psicologia clínica 
3.2.1 Papel da investigação na Psicologia Clínica  
3.2.2 Investigação focada nos resultados, centrada em processos e estudos de caso 
3.2.3 Exemplo: Projecto de Investigação “Descentração e Psicoterapia” (FCT) 
3.3 Principais abordagens em Psicoterapia 
3.3.1 Cognitivo-comportamental 
3.3.2 Terapia Focada nas Emoções 
3.3.3 Terapia Narrativa 
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3.3.4 Terapias de Inspiração Psicodinâmica 
3.3.5 Terapia Centrada no Cliente e outras Terapias Experienciais e Fenomenológicas 
3.3.6 Terapias Complementares Organísmicas, Terapias de Grupo, Terapia de Apoio, Aconselhamento 
3.4 Tarefas do Psicólogo clínico 
3.4.1 Exame Psicológico 
3.4.2 Relatório 
3.4.3 Para ser Terapeuta  
3.4.4 Ética e deontologia 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Generic introduction to Clinical Psychology and Health Psychology 
2. Health Psychology 
2.1. Development and definition 
2.2. Psychology, health and disease 
2.3. Stress and coping 
2.4. Health policies 
3. Clinical Psychology 
3.1. The interview 
3.2. Research in clinical psychology 
3.2.1. The role of research in Clinical Psychology 
3.2.2. Research focused on results, processes and case studies 
3.2.3. Example: Research Project "Decentration and Psychotherapy" (FCT) 
3.3. Main approaches in Psychotherapy 
3.3.1. Cognitive-behavior 
3.3.2. Therapy focused on Emotions 
3.3.3. Narrative Therapy 
3.3.4. Therapies of Psychodynamic Inspiration 
3.3.5. Client-centered Therapy and other Experiential and phenomenological Therapies 
3.3.6. Complementary organismic Therapies, Group Therapy, Support Therapy, Counseling 
3.4. Tasks of the Clinical Psychologist 
3.4.1. Psychological exam 
3.4.2. Report 
3.4.3. Being a Therapist 
3.4.4. Ethics and deontology 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

O ponto 1 e 2 dos programas, ao apresentar globalmente cada uma destas áreas permitirá ao aluno definir e 
diferenciar estas áreas entre si (objetivo 1). Relativamente ao conhecimento das temáticas fundamentais, o 
ponto 2.2 a 2.4 apresenta os principais domínios da Psicologia da Saúde; o pontos 3 responde também a este 
objetivo, no que toca à Psicologia Clínica (3.2 investigação; 3.4 principais modelos teóricos e de intervenção; e 
3.5 prática). Os aspetos práticos da atividade clínico (objetivo 3) são particularmente desenvolvidas no ponto 
3.5. Todos os pontos contribuem para a o objetivo global de criar uma representação mais diferenciadas 
destas áreas da Psicologia (objetivo 4). 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

Sections 1 and 2, by presenting each of these areas, generally enables students to define and differentiate 
these areas from each other (objective 1). In relation to the knowledge of the fundamental themes, sections 2.2 
to 2.4 present the main areas of Health Psychology and section 3 also refers to this objective in regard to 
Clinical Psychology (3.2 research; 3.4 main theoretical models and intervention, and 3.5 practice). The practical 
aspects of clinical activity (objective 3) are specifically developed in section 3.5. All sections contribute to the 
overall objective of creating representation much more differentiated of these areas of Psychology (objective 
4). 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Os conteúdos teóricos serão inicialmente expostos oralmente, auxiliados por apresentações em Power Point. 
Serão também entregues materiais para leitura e discussão no contexto de aula para promover o 
desenvolvimento de competências de reflexão e autonomia do aluno. O aluno deverá ainda realizar 
autonomamente fora do contexto de aula leituras e pesquisa tanto no contexto da biblioteca como nas bases 
de dados disponíveis no ISMAI. Serão ainda contempladas aulas que possibilitem a aplicação dos conteúdos 
teóricos a casos práticos. A classificação final à unidade curricular por avaliação contínua será calculada pela 
média dos dois testes de avaliação, avaliados de 0 a 20 valores e arredondadas às unidades, tendo em conta 
os requisitos definidos no Regulamento Geral de Avaliação do ISMAI, e requer a presença obrigatória em pelo 
menos 75% das aulas, excepto os trabalhadores-estudantes com estatuto. A avaliação final será constituída 
por um exame escrito, avaliado entre 0 e 20 valores.  

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The theoretical syllabus will initially be presented orally and on Slides. There will also be materials for reading 
and discussion in class to promote the development of skills of reflection and learner autonomy. Students 
must also read and do research independently outside the class either at the library or with the available 
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databases at ISMAI. There are also lessons which enable students to apply theoretical concepts to practical 
cases. Final evaluation of the curricular unit is continuous assessment which is calculated on the average of 
two examinations and evaluated on a scale from 0 to 20 points, in accord to the requirements of the 
Assessment Regulations of ISMAI. Moreover, there is a mandatory attendance of at least 75% of the classes, 
however this does not account for working-students who benefit from a special status. Final evaluation 
consists of a written examination which is evaluated between 0 to 20 points. 

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

Todas as metodologias usadas contribuem para os 4 objetivos anteriormente listados. Como se trata de uma 
unidade introdutória e que tem como objetivo global criar uma representação mais diferenciada destes dois 
domínios do saber e da intervenção psicológica, interessa, então, começar por introduzir os principais 
elementos de cada uma. Como tal, haverá necessidade de incidir na exposição de conteúdos, de modo a dar-
se uma imagem abrangente. Ao mesmo tempo, a introdução e discussão de casos práticos facilitará o 
desenvolvimento de uma visão mais fina destas duas áreas e uma aplicação dos conceitos teóricos que 
facilitará a sua correta apreensão. Finalmente, os momentos de discussão em grupo e as dinâmicas 
estabelecidas para o efeito, visam o debate de ideias, não só promotor de imagens mais diferenciadas, como 
também de envolvimento e posicionamento pessoal crítico, fundamental para uma aquisição de uma 
identidade profissional plena – objetivo para o qual este unidade procurar contribuir.  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

All the teaching methodologies contribute to the four objectives listed above. As this is an introductory unit 
which aims to create a more differentiated representation of these two areas of knowledge and psychological 
intervention, it is interesting to start by introducing the main topics of each. As such, lectures will introduce 
the syllabus so as to give a more comprehensive outlook. Simultaneously, the introduction and discussion of 
practical cases will facilitate the development of a better understanding of these two areas and a better 
application of theoretical concepts that facilitate the correct apprehension. Finally, group discussion planned 
for this purpose promotes the discussion of ideas, not only the more differentiated perception, but also of 
involvement and critical personal opinion, fundamental to achieve a well- grounded professional identity, in 
other words, the objective that this unit aims to contribute. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

American Psychiatric Association, (2005). Diretrizes para o tratamento de transtornos psiquiátricos – 
Compêndio 2004. Porto Alegre: Artmed 
Lambert, M. (2004). Bergin and Garfield’s Handbook of psychotherapy and behaviour change (5th edition). New 
York: Wiley. 
Fernandez- Balesteros, R. (2000). Introducción a la evaluación psicológica. Madrid: Ediciones Pirámide. 

 

Mapa IX - Avaliação Psicológica 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Avaliação Psicológica 

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

José Pereira da Conceição Martins, 144h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

Espera-se que o aluno seja capaz de: 
1.Adquirir conhecimentos gerais relativos avaliação psicológica 
2.Identificar os vários contextos de avaliação psicológica 
3.Refletir sobre os elementos de avaliação psicológica mais frequentes: Inteligência e personalidade. 
4.Lidar com os testes psicológicos, instrumentos por excelência da avaliação psicológica 
5.Adquirir conhecimentos e competências relativos a alguns testes de personalidade, em especial o teste de 
Rorschach e questionário MMPI-2 
6.Ficar sensibilizados para outros testes de personalidade. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Students are expected to be able to: 
1. Acquire general knowledge on psychological assessment 
2. Identify the various contexts of psychological assessment 
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3. Reflect on the most frequent elements of psychological assessment: Intelligence and personality. 
4. Deal with psychological tests, instruments par excellence of psychological assessment 
5. Acquire knowledge and skills related to some personality tests, especially the Rorschach test and MMPI-2 
survey 
6. Be sensitive to other personality tests 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Contextos de avaliação psicológica 
1.1.Organizações  
1.2.Actuação: equipa multidisciplinar ou individual 
1.3. Orientação: Avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica 
2.O Método dos Testes 
2.1.História: Autores, Factores impulsionadores 
2.2.Teste – Definição, Elaboração e Normalização, Classificações, qualidades Metrológicas, Expressão, 
conversão einterpretação dos resultados 
2.3. Aplicação dos testes e tentativas de solução 
3. Principais linhas de avaliação psicológica: Inteligência e personalidade 
4.Personalidade 
5.Técnicas de referência da avaliação da personalidade: Rorschach e MMPI-2 
5.1.Rorschach: História, Administração, cotação, psicograma, interpretação, Resultados  
5.2 .Teste MMPI-2; História, Material, Administração, Apuramento de resultados, Escalas, Interpretação, 
Apresentação dos resultados 
6. Outros Instrumentos de avaliação personalidade : T. Aldeia, T. Árvore, T. Família, T. Frases a completar, 
Escalas e Inventários de Personalidade 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Contexts of psychological assessment 
1.1. Organizations 
1.2. Performance: multidisciplinary or individual teams 
1.3. Orientation: psychological assessment, neuropsychological assessment 
2. The Method of Testing 
2.1. History: authors, booster factors 
2.2. Test - definition, development and standardization, ratings, metrological qualities, expression, conversion 
and interpretation of results 
2.3. Application of tests and tentative solutions 
3. Main guidelines of psychological assessment: intelligence and personality 
4. Personality 
5. Techniques of reference of personality assessment: Rorschach and MMPI-2 
5.1. Rorschach: history, administration, quote, psychodrama, interpretation, results 
5.2. MMPI-2 Test, history, material, administration, establishment/clearance of results, scales, interpretation, 
presentation of results 
6. Other tools to assess personality: T. Village, T. Tree T. Family, T. Completing sentences, personality scales 
and inventories 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Tendo em conta os conteúdos programáticos, verificamos que o capítulo 1, procura dar respostas ao primeiro 
e segundo objectivos estabelecidos: Adquirir conhecimentos gerais relativos avaliação psicológica e 
identificar os vários contextos de avaliação psicológica. 
Os capítulos 2,3,e 4, pretendem dar resposta aos objectivos três e quatro da unidade de avaliação psicológica, 
isto é, sensibilizar os alunos para os elementos de avaliação psicológica mais frequentes (inteligência e 
personalidade) e para o método dos testes psicológicos. 
O capítulo 5 , proporciona resposta ao objectivo número 5 da presente unidade curricular: Adquirir 
conhecimentos e competências relativos a alguns testes de personalidade em especial o teste de Rorschach e 
o questionário MMPI-2 
No Capítulo 6 abrimos espaço informativo para que os alunos fiquem sensibilizados para outras técnicas de 
personalidade também frequentes entre nós (6º objectivo). 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

Given the syllabus, section 1, aims to give answers to the first and second objectives: acquire general 
knowledge on psychological assessment and identify the various contexts of psychological assessment. 
Sections 2,3, and 4, are intended to respond to objectives 3 and 4 of the point on assessment, that is, to make 
students aware of most common elements of psychological assessment (intelligence and personality) and the 
method of psychological testing. 
Section 5 responds to objective 5 of this curricular unit: acquire knowledge and skills related to some 
personality tests in particular the Rorschach test and the MMPI-2 survey. 
Section 6 offers information so that students become aware of other common techniques of personality, 
among others (objective 6). 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 
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A Metodologia é teórico- prática e conta com: 
Exposições teóricas feitas pelo docente 
Revisão bibliográfica: Para a revisão bibliográfica, é facultada aos alunos o acesso á biblioteca e às bases de 
dados disponíveis no Ismai 
Elaboração de trabalhos de investigação feitas pelos alunos 
Dinâmicas de grupo com aplicação de testes de personalidade consequente avaliação. 
Organização de um dossier com elementos indispensáveis à administração das provas apresentadas nas 
aulas e servirá de apoio nos momentos de controlo de conhecimentos. 
A avaliação é essencialmente “avaliação contínua” tendo em conta os seguintes factores: Participação 
(presenças 75%, questionários), trabalhos de investigação e testes. O controle de conhecimentos (testes) 
consiste na interpretação de um teste psicológico aplicado num caso clínico e é uma prova com acesso ao 
dossier organizado pelo aluno. Para além da avaliação contínua, os alunos têm a possibilidade de um exame 
final. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The methodology is theoretical and practical and includes: 
Lectures by the teacher 
Bibliographic review: students need to review bibliography thus access to the library and the databases is 
available at ISMAI 
Preparation of research work undertaken by students 
Group dynamics with the application of personality tests and subsequent assessment 
Organization of a file containing the necessary information for assessing the evidence presented in class 
which will be a support in times of controlled knowledge. 
Evaluation is continuous assessment and consists of the following factors: participation (75% attendance, 
surveys) research and testing. Controlled knowledge (examinations) based on the interpretation of a 
psychological test and its application to a clinical case; students have access to their file. Apart from 
continuous assessment, students may sit a final examamination. 

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

1.Procuramos que o ensino não seja apenas ocasião para uma transmissão de conhecimentos, mas que 
possibilite uma aquisição de competências (saber ser e fazer). Para tal procuramos que o ensino seja centrado 
no aluno e não no professor.  
Para dar resposta a estes princípios básicos, e começando pela aquisição de conhecimentos, fazemos apelo 
às metodologias 1,2 e 3 referidas no capítulo da metodologia: Exposições teóricas, revisão bibliográfica e 
trabalhos de investigação. 
Para desenvolver a perspectiva do ensino centrado no aluno apoiamo-nos também nas metodologias 2 e 3 do 
referido capítulo (revisão bibliográfica e investigação).  
Para o desenvolvimento de competências contamos com o que vem referido nos pontos 4 e 5 da metodologia: 
Elaboração de trabalhos individuais e de grupo, aplicação de provas e consequente avaliação e organização 
de um dossier com elementos indispensáveis à administração das provas apresentadas nas aulas. 
2.A metodologia da avaliação também confirma estes princípios uma vez que tem em conta a aquisição de 
conhecimentos (testes e trabalhos) e de competências (participação nas aulas práticas, organização de 
dossier e resposta a testes a partir de situações clínicas).  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

1. education is not only an opportunity to transmit knowledge, but it also fosters the possibility to acquire 
skills (knowing how to be and act). As such, we seek that education is student-centered and not teacher-
centered. 
To respond to these basic principles: the curricular unit begins with the acquisition of knowledge, 
methodologies 1, 2 and 3 referred to in the section on methodology; lectures, bibliographic review and 
research. 
To develop the perspective of learner-centered teaching: reference to methodologies 2 and 3 of this section; 
bibliographic review and research 
To develop skills: reference to sections 4 and 5 on methodology; development of individual and group work, 
application of evidence and consequent assessment and organization of a file containing essential information 
about the examination of the evidence presented in class. 
2. evaluation also confirms these principles for it takes into account the acquisition of knowledge (tests and 
studies) and skills (participation in practical classes, file organization and response to tests from clinical 
situations). 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Fernande Z- Balesteros, R. (2000).Introduction a la Evaluation Psicológica. Madrid: Ediciones Pirâmide 
Anastasi, A.& Urbina S.(2000). Testagem Psicológica (7ª Ed.Tr.) Porto Alegre: Artmed 
Cloninger, S.C. (1999).Teorias da Personalidade. S. Paulo: Martins Fontes 
Rorschach, H. (1921) Psicodiagnóstico. S. Paulo: Editora Mestre Jou. 
Adrados, I. (1980).Teoria e Prática do Teste de Rorschach. Petrópolis: Editoral Vozes 
Chabert, C (1997) O Rorschach na cínica do adulto (trad). Lisboa: Climepsi Editores 
Chabert, C (1998). A psicopatologia à prova no Rorchach (trad) O Rorschach na cínica do adulto. Lisboa: 
Climepsi Editores 
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Exner, J. (1993.) Manuel de Cotation du Rorschach pour le Système Intégré, Paris : Éditions Frison-Roche  
Hathaway, S.R. e McKinley,J.C. (1996). MMPI-2 Inventaire Multiphasique de Personnalité du Minesota-2. Paris : 
ECPA 
Loosli-Usteri, M. (1965). Manuel pratique du Test de Rorschach. Paris : Hermann 

 

Mapa IX - Sistemas Teóricos da Psicologia II 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Sistemas Teóricos da Psicologia II 

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

João Manuel Castro Faria Salgado, 0h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Ana Catarina Lima de Almeida, 144h 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Ana Catarina Lima de Almeida, 144h 

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

(1) Dar continuidade em termos do conhecimento dos principais sistemas e modelos teóricos da psicologia. 
(2) Capacitar para a discussão, para o posicionamento crítico e para o raciocínio teórico. 
(3) Desenvolver as competências de expressão oral e escrita. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

(1) Continue the understanding of key systems and theoretical models of Psychology. 
(2) Promote discussion for critical positioning and theoretical reasoning. 
(3) Develop skills of speaking and writing. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Cognitivismo e a abordagem do processamento de informação 
1.1 Raízes históricas do movimento cognitivista 
1.2 Cognitivismo e a psicologia 
1.3 A abordagem do processamento de informação na psicologia 
1.4 Análise crítica 
2. Do cognitivismo ao construtivismo 
2.1 Introdução aos princípios básicos do construtivismo 
2.2 O construtivismo Piagetiano e o construtivismo radical de Glasserfeld 
2.3 O construtivismo sócio-histórico-cultural de Vygotsky 
2.4 Análise crítica  
3. A abordagem sistémica 
3.1 Raízes históricas da abordagem sistémica 
3.2 Princípios gerais da abordagem sistémica e propriedades dos sistemas 
3.3 Análise crítica 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Cognitivism and the approach of processing information  
1.1. Historical roots of the cognitivist movement 
1.2. Cognitivism and Psychology 
1.3. The approach of processing information in Psychology 
1.4. Critical analysis 
2. From Cognitivism to Constructivism 
2.1. Introduction to basic principles of Constructivism 
2.2. Piaget's Constructivism and Glasserfeld’s radical Constructivism  
2.3. Socio-historical-cultural Constructivism of Vygotsky 
2.4. Critical analysis 
3. The systemic approach 
3.1. Historical roots of the systemic approach 
3.2. General principles of the systemic approach and properties of systems 
3.3. Critical analysis 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Esta unidade curricular pretende dar continuidade a Sistemas Teóricos da Psicologia I e tem como principais 
objectivos o conhecimento de alguns dos principais sistemas da Psicologia e o desenvolvimento da reflexão e 
discussão acerca dos mesmos, no sentido de promover o posicionamento crítico do aluno e a sua expressão 
em termos orais e escritos. Assim, e para o cumprimento dos objectivos, a unidade curricular apresenta um 
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programa dividido em 3 partes que traduzem os três sistemas que serão abordados: o cognitivismo, a 
evolução para as perspectivas construtivistas e a perspectiva sistémica. Para o cumprimento do primeiro 
objectivo, cada uma das partes contempla pontos inicias onde será trabalhada a emergência da perspectiva, 
apresentados os pressupostos centrais e eventuais modelos. Com o pressuposto de cumprimento dos 
objectivos (2) e (3) o programa contempla em cada uma das partes um ponto dedicado à análise crítica que 
será coadjuvado pelas metodologias utilizadas durante as aulas. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The curricular unit, Theory of Systems of Psychology I, perceives its continuance, thus its main objective is to 
understand a number of the major systems of Psychology and the development of thought and their 
discussion, and consequently promote critical positioning of students and oral and written expression. Thus, 
in accord to these objectives, the curricular unit is divided into 3 parts that reflect the three systems to be 
addressed: cognitivism; the move towards constructivist perspectives; the systemic perspective. In order to 
attain the first objective, each part includes initial points which will work the emergence of perspective, 
subsequent the presentation of the main assumptions and possible models. By achieving objectives 2 and 3, 
the program contemplates that each one of the points dedicated to critical analysis is supported by the 
methodologies used during the lessons. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Os conteúdos teóricos serão expostos oralmente, com recurso a apresentações em Power Point, e 
posteriormente reforçados pela leitura de textos e questões para reflexão no contexto da aula, e fora desta 
como trabalho autónomo. Serão ainda contempladas dinâmicas como a visualização de filmes para posterior 
análise e integração dos conteúdos, bem como para potenciar a discussão supervisionada pelo docente. A 
avaliação contínua será individual e efectuada através da realização de três testes escritos. Cada aluno deve 
estar presente no mínimo no dia da avaliação. A nota final da unidade curricular será calculada pela média dos 
três testes de avaliação, classificados de 0 a 20 valores, e arredondada às unidades, tendo em conta os 
requisitos definidos no Regulamento Geral de Avaliação do ISMAI. A avaliação final consiste na realização de 
um exame escrito, avaliado entre 0 e 20 valores. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The theoretical syllabus will be presented orally and on slides, followed by the reading of texts and questions 
for reflection in and outside class, the former should be done autonomously. Active teaching methods will 
include the viewing of films not only for further analysis and integration of content but also to enhance 
discussion under the supervision by the teacher. Continuous assessment will be individual and consist of 
three written examinations and each student must be present at one of the assessment days. Final assessment 
will be calculated on the average of the three examinations on a scale of 0 to 20 points in accordance with the 
requirements in the Assessment Regulations of ISMAI. Final evaluation consists of sitting a written 
examination which is evaluated between 0 and 20 points. 

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

A exposição oral inicial dos conteúdos tem como objectivo principal o cumprimento do primeiro objectivo, ou 
seja, o conhecimento dos principais sistemas teóricos da Psicologia. Esta metodologia é essencial para se 
criarem alicerces que possibilitem posteriormente o recurso às restantes, e assim, o cumprimento dos 
restantes objectivos. Esta exposição contemplará sempre o questionamento e a reflexão que procuram desde 
logo facilitar o cumprimento dos restantes objectivos. As sugestões de leitura fora da aula, acompanhadas de 
questões de reflexão, têm como principal objectivo o desenvolvimento da reflexão e do posicionamento crítico 
e autónomo do aluno, que sendo auxiliadas com momentos de discussão ou momentos de leitura e questões 
na sala de aula supervisionados pelo docente, se poderão consolidar mais facilmente. A visualização de filmes 
acompanhada de questões para elaboração em pequeno grupo e posterior discussão em grande grupo, 
contribuirá ainda para o cumprimento do segundo objectivo mas simultaneamente pretende promover a 
integração e aplicação dos conteúdos teóricos assim como o desenvolvimento de competências orais e de 
escrita. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

Lecturing syllabus has the main objective of achieving the first objective, i.e., understanding the major 
theoretical systems of Psychology. This methodology is essential to create the foundations which enable 
recourse to them in the future, and thus the achievement of other objectives. This method always involves a 
questionnaire and reflection which immediately facilitates the realization of other objectives. The suggested 
reading outside lectures, accompanied by questions for reflection, has the main purpose of developing 
reflection and the critical and autonomous positioning of students. Moreover, by being supported in moments 
of discussion and in moments of reading and questions in class, under the supervision of the teacher, 
students will be able to consolidate the syllabus more easily. Viewing films accompanied by questions 
prepared in small groups and later discussed in large groups will also contribute to achieving the second 
objective. However, it simultaneously seeks to promote the integration and application of theoretical concepts 
as well as develop oral and written skills. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Durand, D. (1992). A sistémica. Lisboa: Dinalivro  
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Gardner, H. (2002). A nova ciência da mente: Uma história da revolução cognitiva. Lisboa: Relógio d'Água 
Varela, F., Thompson, E., & Rosch, E. (2001). A mente corpórea: Ciência cognitiva e experiência humana. 
Lisboa: Instituto Piaget 
von Glasersfeld, E. (1996). Construtivismo radical: Uma forma de conhecer e aprender. Lisboa: Instituto Piaget 
Watzlawick, P., Beavin, J. H., & Jackson, D. D. (2001). Pragmática da comunicação humana: Um estudo dos 
padrões, patologias e paradoxos da interacção. São Paulo: Cultrix 
 

 

Mapa IX - Métodos Qualitativos 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Métodos Qualitativos 

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

Maria Anita Carvalho dos Santos, 48h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Liliana Maria Alves Meira, 96h 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Liliana Maria Alves Meira, 96h 

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

A unidade curricular de Métodos Qualitativos pretende promover a aquisição de conhecimentos e o 
desenvolvimento de competências no domínio da investigação qualitativa em Psicologia. Pretende-se 
igualmente estimular a reflexão em torno das questões epistemológicas que subjazem à escolha dos métodos 
de investigação qualitativa em Psicologia. No final da unidade Curricular os alunos devem estar capazes de 
planear todas as fases de uma investigação qualitativa, nomeadamente, elaborar questões de investigação e 
objetivos, escolher o design de investigação adequado através da escolha de métodos de recolha e de análise 
de dados de acordo com objetivos, e executar os procedimentos necessários para a sua implementação 
dentro dos parametros éticos exigíveis. Este objetivo pretende-se que se concretize tendo em conta as normas 
de publicação de investigação da APA. Devem também desenvolver competências de análise crítica de artigos 
empíricos de caráter qualitativo. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The curricular unit, Qualitative Methods, aims to promote knowledge acquisition and skills development in the 
field of qualitative research in Psychology. It also intends to stimulate the reflection on the epistemological 
issues that underlie the choice of qualitative research methods in Psychology. At the end of the curricular unit, 
students should be able to plan all the phases of qualitative research, including developing research questions 
and objectives, choose an appropriate research plan through the choice of methods of data collection and 
analysis in accordance with the objectives, and apply necessary procedures for its implementation within the 
required ethical parameters. This objective is intended to be carried out in accordance with the rules of 
publishing research by the APA. They must also develop skills of critical analysis of qualitative empirical 
articles. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

Módulo 1: Introdução à Investigação Qualitativa 
1. A investigação nas Ciências Sociais e Humanas 
2. Dinâmicas da investigação em Psicologia 
3. Paradigmas de investigação 
Módulo 2: Caracterização da Investigação Qualitativa 
1. Génese da investigação qualitativa 
2. Caracterização geral da investigação qualitativa 
Módulo 3: Métodos qualitativos de investigação: Do racional teórico à aplicação prática 
1. Amostragem  
2. Recolha dos dados: 
a) Observação e o método etnográfico 
b) Análise documental 
c) Entrevista qualitativa 
d) Focus-Group e Grupo de Discussão 
e) Estudo de Caso 
f) Histórias de Vida e Métodos autobiográficos 
3. Tratamento dos dados: 
a) Análise de conteúdo 
b) Análise de discurso 
c) Grounded analysis  
4. Apresentação dos dados 
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Módulo 4: Validade na investigação qualitativa 
1. Estratégias de validação 
2. Articulação entre métodos qualitativos e quantitativos 
Módulo 5: Implicações éticas da investigação 
1. Questões éticas e políticas na investigação social 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

Curricular unit 1: Introduction to Qualitative Research 
1. Research in Social Sciences and Humanities 
2. Research Dynamics in Psychology 
3. Research paradigms 
Curricular unit 2: Characteristics of Qualitative Research 
1. Genesis of qualitative research 
2. General characteristics of qualitative research 
Curricular unit 3: Methods of qualitative research: From theoretical rationale to practical application 
1. Sampling 
2. Collection of data: 
a) Observation and the ethnographic method 
b) Document Analysis 
c) Qualitative Interview 
d) Group -Focus and Group Discussion 
e) Case Study 
f) Life stories and autobiographical methods 
3. Processing data: 
a) Content Analysis 
b) Speech Analysis 
c) Grounded analysis 
4. Submission of data: 
Curricular unit 4: Validity in qualitative research 
1. Strategies of validation 
2. Articulation between qualitative and quantitative methods 
Curricular unit 5: Ethical implications of research 
1. Ethical and political issues in social research 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

No sentido de proporcionar aos alunos as bases epistemológicas dos métodos qualitativos são apresentados 
os módulos de Introdução e de Caracterização da Investigação Qualitativa, com questões introdutórias 
relativas à investigação na Psicologia, fornecendo uma breve resenha histórica do seu desenvolvimento no 
que diz respeito aos métodos qualitativos. Na persecução do objetivo de planeamento do design de uma 
investigação qualitativa são abordados as questões relativas à amostragem, à recolha de dados, com foco em 
diferentes métodos de recolha, como a observação, a análise documental, a entrevista qualitativa, o focus 
group e os estudos de caso, e diversos métodos de análise de dados. 
O desenvolvimento de competências de análise crítica de artigos empíricos de caráter qualitativo pretende-se 
que seja transversal à unidade curricular, embora com especial ênfase nos módulos relativos à validade e 
questões éticas da investigação qualitativa. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

Curricular units are presented in order to provide students with the epistemological fundaments of qualitative 
methods, for example, Introduction and Characterization of Qualitative Research, with introductory questions 
concerning research in Psychology, thus provides a brief historical review of development in regards to 
qualitative methods. Consequenlty, in pursuing the objective of planning a qualitative research plan, issues are 
discussed regarding sampling, data collection, focus on different collection methods such as observation, 
document analysis, qualitative interview, focus on group and practical case in addition to various methods of 
data analysis. 
The development of skills of critical analysis of qualitative empirical articles is intended to be transversal to the 
curricular unit, though with special emphasis on modules related to the validity and ethical issues of 
qualitative research. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Os conteúdos serão lecionados privilegiando as metodologias de ensino de tipo ativo como o brainstorming e 
o debate, mas será também utilizada a exposição oral dos conteúdos. Paralelamente, serão criados momentos 
espaços de realização de tarefas práticas e de apresentação oral, individual ou em grupo, de fichas de 
trabalho.  
A avaliação contínua (com presença obrigatória dos/as alunos/as em 75% das aulas) incluirá a realização de 
um projeto de investigação qualitativo, com realização de 3 relatórios escritos a efetuar em pequeno grupo, 
com a ponderação de 25% + 25% + 50% de ponderação na nota final: 1º Relatório intercalar (fase conceptual); 
2º Relatório intercalar (fase metodológica); 3º Relatório final: Realização e apresentação oral de um projeto da 
investigação qualitativa.  
A avaliação final consistirá na realização de uma prova escrita, com o peso de 100% na classificação final. 

Page 84 of 169ACEF/1112/15397 — Guião para a auto-avaliação

2012-11-28http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=8643bb6d-9213-13d...



 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Syllabus is taught through lectures and active teaching methodologies such as brainstorming and discussion. 
In addition, sessions are created for oral presentations and practical tasks based on worksheets, either 
individual or group. 
Continuous assessment: 75% of class attendance is compulsory; completion of a qualitative research project, 
3 written reports executed in small groups (25% + 25% + 50% of final grade): 1st interim Report (conceptual 
phase), 2nd Interim Report (methodological phase); 3rd final Report: Implementation and oral presentation of a 
qualitative research project. 
Final evaluation consists of a written examination (100% of the final classification). 

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

A unidade curricular de Métodos Qualitativos pretende, como objetivo principal, a promoção e o 
desenvolimento de conhecimentos e competências no domínio da investigação qualitativa em Psicologia. 
Deste modo, os conteudos programáticos serão apresentados, numa fase inicial, através da exposição de 
conteúdos, seguidas de tarefas práticas individuais ou em pequeno grupos, que permitam colocar em prática 
pequenas tarefas de investigação, ou mesmo refletir sobre temáticas ou artigos de investigação qualitativa em 
fichas de trabalho. 
A reflexão e a análise crítica em torno das questões epistemológicas na investigação qualitativa em Psicologia 
é promovida principalmente pela adoção dos métodos ativos que permitem o brainstorming e o debate em 
torno de questões teóricas que subjazem o desenvolvimento dos métodos qualitativos. 
A forma como está desenhada a avaliação da unidade curricular permite que os alunos atinjam o objetivo de 
planear uma investigação qualitativa, nomeadamente escolher o tópico a investigar, realizar a revisão da 
bibliografia, elaborar questões de investigação e objetivos dentro da investigação qualitativa, escolher o 
design de investigação adequado através da escolha de métodos de recolha e de análise de dados de acordo 
com objetivos. Ao mesmo tempo pretende-se que os alunos cumpram as questões éticas na investigação. 
Este trabalho é realizado de acordo com as noramas de publicação da American Psychologist Association. Em 
termos de execução, este projeto de investigação é empreendido de forma gradual, no primeiro relatório 
escrito, é esperado que os alunos executema revisão da bibliografia, bem como explanação do problema e 
objetivos de investigação. No segundo relatório, é desenhado o método de investigação no que diz respeito 
aos participantes e recolha de dados. Estes dois relatórios são apreciados pelas docentes e é dado feedback 
aos alunos acreca dos seus ponbtos forte e fracos. Deste modo, o último relatório compreende todas as fases 
do projeto (incluindo métodos de análise de dados), sujeito também a apresentação oral nas horas de 
contacto, compreendendo metade da ponderação da nota final. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The main aim of the curricular unit, Qualitative Methods, is to promote and develop knowledge and skills in 
qualitative research in Psychology. Thus, the syllabus will initially be lectured and followed by practical tasks 
undertaken individually or in small groups, so that students can perform small research tasks, or even reflect 
on issues or qualitative research articles on worksheets. 
The critical thinking and analysis focused on epistemological issues in qualitative research in Psychology is 
mainly encouraged by the adoption of methods that permit active brainstorming and discussion about 
theoretical issues that underlie the development of qualitative methods. 
The structure of the process of evaluation in the curricular unit enables students to achieve the objective of 
planning qualitative research, namely, choosing the topic to do research on, review bibliography, outline 
research questions and objectives regarding the qualitative research, choose an appropriate research plan by 
choosing methods of collecting and analyzing data in accordance with the objectives. Simultaneouly, students 
must comply with the ethical issues in research. This report is carried out in accordance with the published 
norms of the American Psychologist Association. In terms of implementation, this research project is 
undertaken gradually: first, a written report, students are expected to do a bibliographic review, as well as 
explain the problem and research objectives; second, a written report, students outline a method of research 
with respect to the participants and data collection. These two reports are examined by the teachers and 
students are given feedback concerning their strong and weak points. Thus, the final report covers all the 
phases of research writing (including methods of data analysis), and consequently it is also subject to an oral 
presentation in the contact hours, which accounts for half of the final classification. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Almeida, L. & Freire, T. (2007). Metodologia da investigação em Psicologia e Educação (4ª ed.). Braga: 
Psiquilíbrios Edições. 
American Psychological Association. (2009). Publication Manual of the APA (6th ed.). Washington, DC: Author. 
Denzin, N. K. & Lincoln, Y.S. (2005) The Sage Handbook of Qualitative Research. New York: Sage. 
Flick, U. (2005). Métodos Qualitativos na Investigação Científica. Lisboa: Monitor. 
Willig, C. & Stainton- Rogers, W. (2008). The Sage Handbook of Qualitative Research in Psychology. London: 
Sage. 
Guerra, I. (2006). Pesquisa Qualitativa e Análise de Conteúdo - Sentidos e Formas de Uso. Estoril: Principia. 
Ritchie, J. & Lewis, J. (2003). Qualitative research practice: a guide for social science students and 
researchers. London: Sage. 
Silverman, D. (2000). Doing Qualitative Research: A pratical handbook. London: Sage. 
Smith, J. (2003). Qualitative psychology: a practical guide to research methods. London: Sage. 
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Mapa IX - História da Psicologia 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
História da Psicologia 

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

Daniela Carla Oliveira Alves Nogueira, 144h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

O programa desta unidade curricular tem por objectivo primordial facilitar o contacto com as principais 
correntes e temas de investigação em Psicologia através da análise da sua evolução histórica e garantir uma 
perspectiva integrada da psicologia na actualidade. Propõe-se o desenvolvimento de competências de 
pesquisa progressivamente mais autónoma, reflexão, sentido crítico da/o aluna/o, exposição verbal e escrita, 
bem como de trabalho em equipa, através da contextualização da evolução do conhecimento científico para a 
emergência da Psicologia como ciência. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The syllabus of this curricular unit not only facilitates the primary contact with the main trends and research 
topics in Psychology through the analysis of its historical development, but also ensures an integrated 
perspective of Psychology today. There is emphasis on the development of research skills progressively more 
autonomous, reflection, critical opinion of students, verbal and written presentation, and teamwork, through 
the context of the evolution of scientific knowledge towards the emergence of Psychology as a science. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Introdução à História da Psicologia 
1.1. A história da Psicologia ou a Psicologia da História 
1.2. Contextualização sócio-económica e seus principais contributos para o desenvolvimento da Psicologia  
1.3. História da Psique: Fundamentos da Psicologia na Antiguidade Grega  
1.4. As influências de outras áreas do saber para a Psicologia: 
1.4.1. Principais contributos da Filosofia 
1.4.2. Principais contributos da Fisiologia  
2. A Fundação da Psicologia: Principais contributos para a sua criação  
2.1. O Estruturalismo  
2.2. O Funcionalismo 
2.3. O Associacionismo e o Comportamentalismo 
2.5. A Gestalt 
2.6. O Humanismo 
2.7. A Psicanálise 
3. Evolução da Psicologia contemporânea e principais Escolas de Pensamento. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Introduction to the History of Psychology 
1.1. History of Psychology or the Psychology of History 
1.2. Socio-economic background and its major contributions to the development of Psychology 
1.3. History of the Psyche: Fundamentals of Psychology in Greek Antiquity 
1.4. The influences of other areas of knowledge for Psychology: 
1.4.1. Main contributions of Philosophy 
1.4.2. Main contributions of Physiology 
2. The Foundation of Psychology: Main contributions to its creation 
2.1. Structuralism 
2.2. Functionalism 
2.3. Associationism and behaviorism 
2.5. Gestalt 
2.6. Humanism 
2.7. Psychoanalysis 
3. Evolution of contemporary psychology and important Schools of Thought 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

O contacto com as principais correntes e temas de investigação em Psicologia através da análise da sua 

Page 86 of 169ACEF/1112/15397 — Guião para a auto-avaliação

2012-11-28http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=8643bb6d-9213-13d...



evolução histórica será alcançado à medida que formos avançando nos conteúdos programáticos, iniciando-
se por uma reflexão sobre a importância do estudo da história (1. Introdução à História da Psicologia) até à 
contextualização sócio-cultural que mais influenciou a fundação de uma nova ciência (2. A Fundação da 
Psicologia: Principais contributos para a sua criação) e o progressivo avanço da ciência com as suas diversas 
escolas de pensamento (2.1. O Estruturalismo; 2.2. O Funcionalismo; 2.3. O Comportamentalismo; 2.5. A 
Gestalt; 2.6. O Humanismo; 2.7. A Psicanálise). A promoção de competências de reflexão críticas sobre a 
evolução da ciência bem como a adoção de uma perspectiva integrada da psicologia atual serão optimizadas 
com o último ponto do conteúdo programático (3. Evolução da Psicologia contemporânea e principais Escolas 
de Pensamento).  

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The contact with the main currents and research topics in Psychology will be possible through the analysis of 
its historical development and achieved throughout the study cycle: first, the reflection on the importance of 
studying history (1. Introduction to the History of Psychology); second, the socio-cultural context that 
influences the founding of a new science (2. The Foundation of Psychology: main contributions to its creation); 
and third, the progressive advance of science with its various schools of thought (2.1. Structuralism; 2.2. 
Functionalism; 2.3. Behaviorism 2.5. Gestalt; 2.6. Humanism; 2.7. Psychoanalysis). The promotion of skills for 
critical reflection on the evolution of science and the adoption of an integrated perspective of the current of 
Psychology will be optimized with the last point of the syllabus (3. Evolution of Contemporary Psychology and 
main Schools of Thought). 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As aulas teórico práticas terão um caráter expositivo mas também um componente de dinâmicas de resolução 
de exercícios práticos e articulados com os conteúdos programáticos, nomeadamente com a realização de 
trabalhos de reflexão de grupo. Avaliação Contínua: 1) Presença em pelo menos 75% das aulas, e participação 
activa nas aulas, incluindo a realização de tarefas semanais de grupo, que incluem recensões críticas sobre 
determinados tópicos. Estes 3 trabalhos são entregues no dia do teste, e têm uma ponderação de 40% na nota 
final. 2) Realização de 3 Testes de avaliação de conhecimentos em datas a definir com os alunos com uma 
ponderação de 60% da nota final.  
Avaliação Final: Exame de Avaliação Final de conhecimentos. A classificação obtida nesta prova de avaliação 
corresponde a 100% da nota final.  

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Theoretical and practical classes will combine lectures and a component of dynamic resolutions of practical 
exercises and articulated to the syllabus, including group discussion.  
Continuous assessment: 1) attendance at least 75% of the classes, active participation in class, conducting 
weekly group tasks and critical reviews on selected topics. These three assignments are handed in on the day 
of evaluation and correspond to 40% of the final grade.  
2) three tests to assess knowledge, examination dates are agreed on with the students (60% of final grade). 
3) Final evaluation: final examination to assess skills in which the grade obtained corresponds to 100% of the 
final classification. 

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

A participação e envolvimento das/os alunas/os nas tarefas semanais com a elaboração de uma pergunta de 
desenvolvimento não só promove e favorece o estudo continuado como promove também a capacidade de 
trabalhar em equipa e do treino de competências sociais que serão determinantes na inclusão no mercado de 
trabalho. Desta forma também pretendemos aumentar os níveis de motivação das/os alunas/os para a 
importância de desenvolver o raciocínio critico.  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The participation and involvement of students in the weekly tasks alomg with the preparation of an essay 
question not only promotes and encourages continued study, but also promotes the ability for teamwork and 
the training of social skills that will determine one’s inclusion in the job market. Therefore, the intention is also 
to increase levels of motivation in students in relation to the importance of developing critical thinking. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Braunstein, J-F. & Pewzner, E. (2003). História da Psicologia. Lisboa: Instituto Piaget. 
Echeverría, J. (2003). Introdução à Metodologia da Ciência. Coimbra: Almedina. 
Freud, S. (1977). Freud: Choix de textes (rassemblés par Lavayssiére). Paris: Masson. 
Gonçalves, O.F. (1989). Terapia Comportamental: Modelos teóricos e manuais terapêuticos. Porto: Edições 
Jornal de Psicologia. 
Goodwin, C. J. (2005). História da Psicologia Moderna. São Paulo: CULTRIX. 
Hergenhahn, B. R. (2000). An Introduction to the History of Psychology. 4.ª Edição. Wadsworth Publishing 
Company. 
Mahoney, M. J. (1991). Human change process. N. Y.: Basic Books. 
Rogers, C. (1974). Terapia centrada no cliente. Lisboa: Moraes. 
Schultz, D. P., & Schultz, S. E. (2005). História da Psicologia Moderna. (Tradução 8.ª edição norte americana). 
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São Paulo: THOMSON. 

 

Mapa IX - Introdução à Gestão de Recursos Humanos 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Introdução à Gestão de Recursos Humanos 

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

João Paulo Soares Pereira, 0h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Alberto Manuel Peixoto Pinto, 48h 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Alberto Manuel Peixoto Pinto, 48h 

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

A dinâmica da Gestão de Recursos Humanos (GRH) é formada por pessoas e organizações. Existe uma clara 
simbiose entre pessoas e organizações, alicerçada em torno de uma postura de interdependência, a qual 
espelha inequivocamente a missão na perspetiva da GRH: garantir uma colaboração eficaz das pessoas para 
que se alcancem os objetivos organizacionais e individuais. Neste sentido, os objetivos de aprendizagem 
passam por identificar e definir as necessidades inerentes às diversas políticas de gestão das pessoas; 
conhecer e saber operacionalizar as várias técnicas relacionadas. Pretende-se que os alunos passem a 
conhecer conceitos relativos ao comportamento organizacional, à cultura organizacional e desenvolvam 
competências de análise do comportamento organizacional em contexto de grupo e apliquem técnicas de 
escolha, motivação e desenvolvimento das pessoas. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The dynamics of the curricular unit, Human Resource Management (HRM), integrates people and 
organizations. There is an apparent symbiosis between people and organizations for it is based on 
interdependency, thus clearly echoing the mission in perspective of human resource management; this is, to 
ensure effective collaboration of people so as to achieve organizational and individual objectives. As such, the 
learning objectives are to identify and define the requirements inherent to the various policies of people 
management as well as understand and operationalize the various technical issues. Students are also 
encouraged to start learning concepts related to organizational behavior, organizational culture and thus 
develop skills of analysis of organizational behavior in group setting so as to apply the techniques of choice, 
motivation and development of people. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1 - Suprimento de RH: mercado de trabalho, recrutamento, selecção e socialização; 
2 - Aplicação de RH: análise e descrição de funções, carreiras e avaliação de desempenho; 
3 - Manutenção de RH: salários e benefícios sociais, modelos de contratualização, HSST; 
4 - Desenvolvimento de RH: formação profissional, desenvolvimento organizacional; 
5 - Controlo de RH: sistemas de informação, auditorias. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1 - Supply of Human Resources: the job market, recruitment, selection and socialization; 
2 - Application of Human Resources: analysis and job description, career and performance evaluation; 
3 - Maintenance of Human Resources: salaries and benefits, contracting models, HSST; 
4 - Development of Human Resources, training, organizational development; 
5 - Control of Human Resources, information systems, audits. 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

A moderna Gestão de Recursos Humanos envolve duas vertentes: a administrativa ou burocrática e a de 
desenvolvimento. Os pontos 1, 2 e 4 do programa referem-se à segunda dimensão. Os pontos 3 e 5 são 
também importantes porque remetem para técnicas de gestão de pessoas normalmente aplicadas em contexto 
pluridisciplinar com outros profissionais, designadamente do direito, da contabilidade, da informática, com os 
quais amiúde o psicólogo organizacional tem de interagir. 
 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

Modern Human Resource Management involves two parts: the administrative or bureaucratic and 
development. Sections 1, 2 and 4 relate to the second dimension. Sections 3 and 5 are also important because 
they refer to people management techniques usually applied in context with other multidisciplinary 
professionals, including law, accounting and computer literacy, which the organizational psychologist has to 
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interact with. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As metodologias de ensino contarão com planos de aulas que, após a abordagem teórica inicial acerca da 
temática programada, incluirão: 
- estudo de casos; 
- debate em grupo e sub-grupo; 
- visionamento, análise e discussão de vídeos temáticos; 
- trabalhos em grupo e exposição de conclusões à turma. 
A metodologia de avaliação incluirá dois testes teóricos durante o semestre. O segundo destes terá dois 
valores ( em vinte) atribuídos pelo docente e resultantes da atitude do aluno em aula. O aluno não poderá ter 
nenhuma classificação em ambos os testes inferior a seis valores. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Teaching methods have lesson plans which have defined the following: 
- Clinical cases; 
- Group and sub-group discussions; 
- Viewing, analysis and discussion of thematic videos; 
- Group work and presentation of findings to the class. 
Assessment includes two written examinations over the semester. The second examination will have two 
points (on a scale of 0 to 20points) assigned by the teacher regarding the attitude of students in class. The 
student may not have a grade on either examination lower than six points. 

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

A diversidade de metodologias a utilizar permitirá o contato e a operacionalização das técnicas relativas aos 
vários pontos do programa. Por exemplo, prevê-se que os alunos possam realizar entrevistas de seleção 
simuladas. Sempre que tal não for possível, recorrer-se-á à consulta e observação de situações reais via 
internet. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The diversity of methodologies used in teaching will enable the contact and operational techniques regarding 
the different sections of the program. For example, students are expected to conduct a mock job interview. 
However, if this is not possible, we will make use of real life case observation via the Internet. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Caetano, A. & Vala, J. (orgs) (2002). Gestão de Recursos Humanos. Contextos, processos e técnicas. Lisboa: 
Ed. RH. 
Chiavenato, I. (2003). Comportamento Organizacional, S. Paulo: Atlas; 
Pina e Cunha, Rego & Cabral-Cardoso (2006). Manual de Comportamento Organizacional e Gestão. Ed. RH; 
Lisboa. 

 

Mapa IX - Psicologia do Desenvolvimento I 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Psicologia do Desenvolvimento I 

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

Marisalva Fernandes Fávero, 144h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

Espera-se que os/as alunos/as sejam capazes de: identificar as fases do desenvolvimento humano, os 
processos psicológicos inerentes e respectivas tarefas desenvolvimentais; reconhecer os modelos descritivos 
e explicativos do desenvolvimento, numa perspectiva integrativa e crítica; conhecer as etapas do 
desenvolvimento humano: física, intelectual, afectiva, emocional e relacional; apresentar atitude de reflexão e 
de crítica face à avaliação e intervenção do desenvolvimento infantil; saber aplicar instrumentos de avaliação 
psicológica dos 0 aos 6 anos; desenvolver o gosto pela pesquisa e leitura de artigos científicos da área; capaz 
de exposição oral/escrita de investigação; adquirir competências que lhes permitam comunicar informação, 
ideias, problemas e soluções sobre a Psicologia do Desenvolvimento (públicos especialistas e não 
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especialistas); desenvolver capacidade de aprendizagem que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da 
vida com elevado grau de autonomia. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Students should be able to:  
-identify the stages of human development; the inherent psychological processes and respective 
developmental tasks 
-recognize descriptive and explanatory models of development in integrative and critical perspective 
-understand the stages of development in the human being: physical, intellectual, affective, emotional and 
relational 
-present attitudes of reflection and criticism of the assessment and intervention of child development,  
-learn to apply psychological assessment instruments to children aged from 0 to 6 years,  
-develop an interest in research and in reading scientific articles,  
-be able to present oral and written assignments on research,  
-acquire skills of communicating information, ideas, problems and solutions on Developmental Psychology 
(public specialists and non-specialists)  
-develop the capacity for learning to enable lifelong learning with much autonomy. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

I: A psicologia do desenvolvimento  
-A emergência, Contributos e domínios da Psicologia do Desenvolvimento; Controvérsias Conceptuais; 
Teorias do Desenvolvimento  
II: Metodologias em psicologia do desenvolvimento 
-A observação, o método experimental, o método clínico 
III: Desenvolvimento precoce  
-Gravidez; O recém-nascido; Investigação do feto e do recém-nascido . 
IV: Os primeiros anos de vida (dos 0 aos 2 anos) 
-Período Sensório-motor: Desenvolvimento psicomotor; desenvolvimento da inteligência (Piaget, Vygostski); 
desenvolvimento psicossocial ; A teoria da Vinculação. 
-Metodologias de Avaliação e Intervenção. 
- Recolha e registo de informação; Anamnese; Observação da relação parental 
V: O desenvolvimento dos 2 aos 6 anos. 
-O desenvolvimento motor; Piaget e o estádio pré-operatório; Desenvolvimento emocional; Desenvolvimento 
psicossocial e moral; Sexualidade infantil. 
-Instrumentos de avaliação (Apresentação sumária); Introdução à Escala de Desenvolvimento de Griffiths). 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

I: Developmental Psychology 
- Emergency, contributors and areas of Developmental Psychology, Conceptual Controversies; 
Theories of Development 
II: Methods in Developmental Psychology 
- observation, the experimental method, the clinical method 
III: Early development 
- pregnancy, newborn infants; Research of the fetus and newborn. 
IV: The early years (0 to 2 years) 
- Sensory-Motor Period: psychomotor development; development of intelligence (Piaget, Vygostski); 
psychosocial development; Binding Theory. 
- Methodologies for assessment and intervention. 
- Collecting and recording information; anamnesis; observation of the parental relationship 
V: The development from 2 to 6 years. 
- The motor development; Piaget and the preoperational stage; emotional development; psychosocial and 
moral development; child sexuality. 
- Assessment tools (Brief presentation); Introduction to the Development Scale by Griffiths. 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Tendo em conta que é nossa intenção preparar os alunos de maneira a que sejam capazes de produzir novos 
conhecimentos, à partir de uma análise crítica dos conhecimentos existentes sobre a psicologia do 
desenvolvimento, entendemos que os conteúdos a oferecer devem incluir uma revisão exaustiva teórica dos 
estudos realizados na área, ao mesmo tempo, deve proporcionar o contato com os métodos de avaliação do 
desenvolvimento nas etapas estudadas. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

Syllabus should not only include a thorough review of theoretical studies undertaken in the area, but 
simultaneously, it must provide the contact with methods of assessment of the studied development stages. 
Furthemore, we believe this preparation will enable students to be able to produce new knowledge, starting 
from a critical analysis of existing knowledge about Developmental Psychology 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As aulas organizam-se da seguinte forma: visualização de vídeos/filmes acompanhados de textos para leitura 

Page 90 of 169ACEF/1112/15397 — Guião para a auto-avaliação

2012-11-28http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=8643bb6d-9213-13d...



e discussão em grupo e debate em grande grupo; powerpoint articulado com a experiência prática das 
docentes; realização de exercícios práticos sobre métodos e técnicas de avaliação. A avaliação da 
aprendizagem será: a)Contínua: 3 trabalhos, realizados em aula, (50%) e de 2 Testes (50%). Os 
objectivos/metodologia dos trabalhos serão disponibilizados no portal. É obrigatória a presença em 2 
trabalhos de aula e em 75% das aulas; b) Final: 1 exame teórico-prático (100%) 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Classes are organized as follows: watching videos/ movies accompanied by texts to read and its discussion in 
groups and debates in large discussion; slides of practical experiences of teachers; practical exercises on 
methods and assessment techniques.  
Assessment is: a) continuous: 3 reports carried out in class (50%) and 2 examinations (50%). The 
objectives/methodology of reports will be available on the website. Students must be present in 2 class 
assignments and attend 75% of classes b) final: a theoretical and practical examination (100%) 

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

As aulas teórico-práticas, considerando que o princípio de Bolonha pressupõe a passagem de um ensino 
baseado na transmissão de conhecimentos para um ensino baseado no desenvolvimento de competências, 
organizam-se de forma a que, através de um ensino/aprendizagem activa, que exige a leitura prévia de 
bibliografia e a realização de trabalhos práticos por parte dos alunos, estes contactem com as metodologias 
de estudo, avaliação e intervenção em Psicologia do Desenvolvimento. Deste modo, pretende-se treinar 
competências de observação e de atendimento, treinar técnicas de avaliação, dar a conhecer alguns dos 
instrumentos de avaliação mais utilizados e treinar a elaboração de relatórios. Esta metodologia vai de 
encontro à lógica de desenvolver competências de aprendizagem que permitam aos alunos uma aprendizagem 
ao longo da vida com elevado grau de autonomia.  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

Theoretical and practical classes, and considering that the principle of the Bologna Process assumes the 
transition from an education based on knowledge transfer to an education based on skills development, 
should be organized so that, through active teaching/ learning, which requires the reading of literature and 
practical work, students contact methodologies of study, assessment and intervention in Developmental 
Psychology. The purpose is to train skills of observation and assistance, train assessment techniques, and 
make students aware of some of the most widely used assessment tools to train the preparation of reports. 
This approach is in accordance with the logic of developing learning skills that will allow students lifelong 
learning with a high degree of autonomy. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Bee, H. (1990). A criança em desenvolvimento. S.P.: Harbra. 
Berger, K. S. (2003). O desenvolvimento da pessoa, do nascimento à terceira idade. (Dalton Conde de Alencar). 
Rio de Janeiro: LTC. (originalmente publicado em 2001). 
Cole, M. & Cole, S. (2000). The development of children. New Cork: Worth. 
Palácios, J., Marchesi, A. & Coll, C. (2000). Desarrollo psicológico y educación: Psicología evolutiva. Madrid: 
Alianza. 
Papalia, D.E., Olds, S., & Feldman, R.D. (2001). O mundo da criança. Lisboa: McGraw-Hill. 

 

Mapa IX - Psicologia da Sexualidade 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Psicologia da Sexualidade 

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

Marisalva Fernandes Fávero, 96h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

Pretende-se que no final do ano os/as alunos/as sejam capazes de: 
- Ter uma visão ampla do que é a sexualidade, dentro de um quadro multidisciplinar de conhecimento 
- Situar historicamente o surgimento da sexologia 
- Identificar as diferentes fases da sexualidade ao longo do ciclo vital 
- Reconhecer a importância das atitudes sexuais 
- Identificar um comportamento sexual saudável 
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- Diagnosticar e intervir em situações de problemas sexuais e de violência sexual 
- Orientar grupos de educação sexual, utilizando as metodologias, os instrumentos e os recursos materiais 
elaborados para este fim. 
- Utilizar os instrumentos para a investigação da sexualidade 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

At the end of the year, students should be able to: 
- Have a broad view of what sexuality is, within a multidisciplinary framework of knowledge 
- Historically locate the emergence of sexology 
- Identify the different stages of sexuality throughout the life cycle 
- Recognize the importance of sexual attitudes 
- Identify a healthy sexual behavior 
- Diagnose and intervene in situations of sexual problems and sexual violence 
- Target groups of sex education, by using the methodologies, tools and resource materials developed for this 
purpose. 
- Use tools for research of sexuality 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1.Introdução ao estudo da sexualidade 
1.1. O conceito de Sexualidade 
1.2. As dimensões da sexualidade 
1.2. Finalidade e destino da sexualidade 
2. Sexologia  
2.1. O nascimento da sexologia  
2.2. O período pré-científico  
2.3. Os primeiros estudos científico sobre a sexualidade (Havelock Ellis, Freud; Grupo de Viena; de Berlin; de 
Madrid) 
3. As atitudes face à sexualidade 
3.1. As atitudes do ponto de vista histórico 
3.2. As atitudes do ponto de vista pessoal 
4. A sexualidade ao longo do ciclo vital 
4.1. Do ponto de vista bio-fisológico 
4.2. Do ponto de vista psicossocial 
5. Saúde sexual 
5.1. Critérios de saúde sexual 
5.2. Classificação dos comportamentos sexuais 
5.3. Avaliação dos comportamentos e vivências sexuais 
5.4. Disfunções sexuais  
6. Violência sexual 
7. Educação sexual 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Introduction to the study of sexuality 
1.1. The concept of sexuality 
1.2. The dimensions of sexuality 
1.2. Purpose and destination of sexuality 
2. Sexology 
2.1. The birth of sexology 
2.2. The pre-scientific period 
2.3. The first scientific studies on sexuality (Havelock Ellis, Freud, Group of Vienna, Berlin, Madrid) 
3. The attitudes towards sexuality 
3.1. The attitudes of the historical point of view 
3.2. The attitudes of the personal point of view 
4. Sexuality throughout the life cycle 
4.1. From the viewpoint of bio-physiology 
4.2. From the psychosocial viewpoint  
5. Sexual Health 
5.1. Criteria for sexual health 
5.2. Classification of sexual behavior 
5.3. Assessment of sexual behaviors and experiences 
5.4. Sexual dysfunction 
6. Sexual violence 
7. Sex Education 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Tendo em conta que é nossa intenção preparar os alunos de maneira a que sejam capazes de produzir novos 
conhecimentos, à partir de uma análise crítica dos conhecimentos existentes sobre a psicologia da 
sexualidade, entendemos que os conteúdos a oferecer devem incluir uma revisão exaustiva teórica dos 
estudos realizados na área, ao mesmo tempo, deve proporcionar o contato com a metodologia de investigação 
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e intervenção nesta área, tanto nos problemas sexuais, como na educação sexual. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The intention is to prepare students so that they are able to produce new knowledge, starting from a critical 
analysis of existing knowledge about the psychology of sexuality. The syllabus should include a thorough 
review of theoretical studies made in this area, and at the same time, it must provide the contact with the 
methodology of research and intervention both in sexual problems and in sex education. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Os conteúdos programáticos serão leccionados através de um conjunto variado de métodos e processos de 
formação centrados no/a aluno/a, tais como exposição oral, diálogo interactivo, utilização de meios audio-
visuais e ferramentas multimédia, emprego de metodologias de tipo activo como o debate, o plenário, a mesa 
redonda, realização/resolução de fichas de trabalho e de exercícios práticos, bem como a elaboração e 
apresentação oral de trabalhos de investigação/pesquisa em grupo e/ou individual. 
A avaliação da aprendizagem será: a) Contínua: 1 trabalho, realizado em 4 momentos em aula (100%). Os 
objectivos/metodologia do trabalho serão disponibilizados no portal. É obrigatória a presença em 2 trabalhos 
de aula e em 75% das aulas; b) Final: 1 exame teórico-prático(100%) 
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Syllabus will be taught through a variety of methods and processes focused on training students, such as oral 
presentation, interactive dialogue, use of audiovisual aids and multimedia tools, use of active teaching 
methodologies such as debates, plenary sessions, roundtable, completion/resolution of worksheets and 
exercises, as well as the preparation and oral presentation of research/ group and/or individual research. 
Assessment will be: a) continuous: one report, carried out in four classes (100%). The objectives/ 
methodologies of the report will be available on the website. Students must be present in 2 class assignments 
and attend 75% of classes; b) final: a theoretical and practical examination (100%) 

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

As aulas teórico-práticas, considerando que o princípio de Bolonha pressupõe a passagem de um ensino 
baseado na transmissão de conhecimentos para um ensino baseado no desenvolvimento de competências, 
organizam-se de forma a que, através de um ensino/aprendizagem activa, que exige a leitura prévia de 
bibliografia e a realização de trabalhos práticos por parte dos alunos, estes contactem com as metodologias 
de estudo, avaliação e intervenção em Psicologia da sexualidade. Esta metodologia vai de encontro à lógica 
de desenvolver competências de aprendizagem que permitam aos alunos uma aprendizagem ao longo da vida 
com elevado grau de autonomia.  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

Theoretical and practical classes, and considering that the principle of the Bologna Process assumes the 
transition from an education based on knowledge transfer to an education based on skills development, 
should be organized so that, through active teaching/ learning, which requires the reading of literature and 
practical work, students contact methodologies of study, assessment and intervention in Sexual Psychology. 
This approach is in accordance with the logic of developing learning skills that will allow students lifelong 
learning with a high degree of autonomy. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Fávero, M. F. (2003). Sexualidade infantil e abusos sexuais a menores. Lisboa: Climepsi. 
Fuertes, A. & López, F. (1997). Aproximaciones al estudio de la sexualidad. Salamanca: Amarú. 
López, F. e Fuertes, A. (1999). Para compreender a sexualidade. Lisboa: APF. 
Fonseca, L., Soares, C. & Vaz, M. (Eds.). (2003). A sexologia: Perspectiva multidisciplinar. Coimbra: Quarteto 
Editora. (VOL. I e II) 
Giddens, A. (1995). La transformación de la intimidad: sexualidad, amor y erotismo en las sociedades 
modernas. Madrid : Cátedra. 
Heilborn, M. L. (Org.). (1999). Sexualidade: o olhar das ciências sociais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 

 

Mapa IX - Sistemas Teóricos da Psicologia I 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Sistemas Teóricos da Psicologia I 

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

Carla Alexandra Castro Cunha, 144h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 
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Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

Esta unidade curricular visa introduzir os/as estudantes a um leque de teorias clássicas que fundaram as 
escolas de pensamento mais relevantes na Psicologia e que tomam como objecto de conhecimento o ser 
humano, na sua complexidade. 
1. Conhecer os principais sistemas e modelos teóricos da Psicologia;  
2. Estimular a discussão e o posicionamento crítico perante esses sistemas;  
3. Capacitar para o raciocínio teórico sobre o ser humano e suas múltiplas dimensões (emocional, 
comportamental, interpessoal, identitária, etc.); 
4. Desenvolver competências de comunicação oral e expressão escrita. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

This curricular unit aims to introduce students to a range of classical theories that founded the most important 
Schools of Thought in Psychology and which use as an object of knowledge the human being, in its 
complexity. 
1. Understand the main theoretical models and systems of psychology; 
2. Stimulate discussion and critical positioning towards these systems; 
3. Train the theoretical reasoning about the human being and his/her multiple dimensions (emotional, 
behavioral, interpersonal, identity, etc.); 
4. Develop oral and written communication skills. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Perspectiva Psicodinâmica de S. Freud: 1ª tópica (Inconsciente, Pré-Consciente e Consciente) e 2ª tópica 
(Id, Ego e Superego); Teoria das pulsões, ansiedade e dinâmica psíquica 
2. Perspectiva Humanista de C. Rogers: Proposições de base; Noções centrais de simbolização; Auto-
realização; Condições de aceitação e simbolização, valores e defesas 
2.1 O self segundo Rogers: Campo fenomenal e autoconceito; Mudança da Incongruência para a Congruência 
(processos do cliente e condições terapêuticas facilitadoras) 
3. Abordagem Gestalt de F. Perls: Características gerais da abordagem 
3.1 Noções centrais: Gestalt; Regulação externa vs. auto-regulação; Maturação; 
3.2 Conceitos centrais de tempo e experiência, explicação causal vs. compreensão processual 
4. Behaviorismo Radical de B. Skinner: Contraste do comportamentalismo tradicional com a posição de 
Skinner 
4.1 Mundo dentro da pele: Da vivência de sensações ao relato de sentimentos e autoconhecimento 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Psychodynamic Perspective by S. Freud: 1st topical (unconscious, preconscious and conscious) and 2nd 
topical (Id, Ego and Superego) theory of drives, anxiety and psychological dynamics 
2. Humanist Perspective by C. Rogers: Propositions of base; central notions of symbolization, self-realization; 
conditions of acceptance and symbolization, values and defenses 
2.1. The self by Rogers: phenomenal field and self- concept; change from incongruence to congruence (client 
processes and conditions that facilitate therapeutics) 
3. Gestalt Approach by F. Perls: General approach characteristics 
3.1. Central concepts: Gestalt; external regulation vs. self-regulation; maturation; 
3.2. Central concepts of time and experience, causal explanation vs procedural understanding 
4. Radical Behaviorism by B. Skinner: Contrast of traditional behaviorism with the position of Skinner 
4.1. World within the skin: from the experience of sensations to the feelings and self-awareness 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

A estruturação do programa de acordo com o estudo de 4 autores clássicos (Freud, Rogers, Perls e Skinner) 
de escolas contrastantes na Psicologia (Psicodinâmica, Humanista/Experiencial e Comportamental) permite 
aos/às alunos/as conhecer alguns dos autores fundadores de três dos mais importantes sistemas teóricos 
dentro da Psicologia (objectivo 1). Ao analisarem e reflectirem sobre posições particulares relativamente à 
formação da personalidade, mente e aspectos centrais no desenvolvimento da pessoa (e da pessoa em 
relação), os/as estudantes apercebem-se da complexidade do ser humano (objectivo 3) e da multiplicidade de 
olhares sobre o mesmo. Paralelamente – e mediante a identificação/desidentificação com as teorias 
apresentadas – vai-se desenvolvendo também o posicionamento e a expressão individual, reflexiva, 
sistemática e crítica (objectivo 2) sobre o ser humano, o seu desenvolvimento normal/anormal e a promoção 
da mudança psicológica (objectivos 3 e 4). 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The structure of the program according to the study of the four classical authors (Freud, Rogers, Perls and 
Skinner) of the contrasting schools in psychology (psychodynamic, humanistic / experiential and behavioral) 
enables students to understand some of the founding authors of three of the most important theoretical 
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systems within Psychology (objective 1). When analyzing and reflecting on specific positions related to the 
formation of personality, mind and central aspects of the development of the person (and the person in 
relation), students come to realize the complexity of human beings (objective 3) and the multiplicity of 
perspectives thereon. At the same time, and through the identification/disidentification with the theories 
presented, students will also be developing positioning and individual, reflective, systematic and critical 
expression (objective 2) about human beings, their normal/abnormal development and the promotion of 
psychological change (objectives 3 and 4). 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Os conteúdos são apresentados oralmente pela docente apresenta (e com recurso a Powerpoint). A discussão 
em pequenos grupos ou grupo-turma ocorre mediante questões/exercícios de reflexão sobre os textos 
originais de cada autor que foram lidos pelos estudantes entre as aulas /conteúdos programáticose 
participação dos/as estudantes na discussão teórico-conceptual sobre os mesmos. Pelo menos uma vez em 
cada módulo, recorre-se a materiais pedagógicos complementares (filmes) com a finalidade de enquadrar os 
temas em estudo (e.g. excertos de documentários sobre a obra de Freud; uma sessão de Rogers com a cliente 
Gloria uma sessão de Gestalt-Terapia de Perls com Gloria). A avaliação contínua contempla a realização de 3 
fichas individuais (questões de desenvolvimento), a valer 40% da nota final e um teste global (questões de 
escolha múltipla), a valer 60% da nota final. A avaliação final consiste num exame global com questões de 
escolha múltipla e de desenvolvimento (100% da nota). 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Syllabus is presented in lectures and on slides. Discussion in small groups or group-class occurs by means of 
questions/exercises that make students reflect on the original texts of each author that should have been read 
between classes; participation; theoretical and conceptual discussion. The curricular unit sometimes (one time 
in each module) resorts to supplementary teaching materials (films) in order to present the issues under study 
(e.g. excerpts from documentaries about the work of Freud; a session with Rogers and the Client Gloria, a 
session with Perls with Gloria, a Gestalt Therapy).  
Continuous assessment contemplates three individual reports (developmental issues) worth 40% of final grade 
and a comprehensive test (multiple choice questions) worth 60% of final grade. Final evaluation consists of a 
comprehensive examination with multiple choice questions and development (100% of final classification). 

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

A exposição oral dos conteúdos pela docente com recurso a apresentações em Powerpoint permite dar 
conhecimento dos principais sistemas e modelos teóricos da Psicologia (objectivo 1). Além disso, a leitura de 
textos originais dos autores, seleccionados pela docente, vai colocando desafios particulares à compreensão 
da linguagem própria de cada autor e da terminologia própria de cada modelo que, ao longo do tempo vão 
sendo clarificados e passam a ser integrados na linguagem dos/as estudantes, tornando a sua expressão oral 
e escrita mais diferenciada (objectivo 4). As actividades de discussão em pequenos grupos ou em grupo-turma 
das questões/exercícios apresentados pela docente sobre os textos ou a partir da visualização de vídeos, 
permite estimular o posicionamento crítico perante os conteúdos programáticos e os modelos e sistemas 
teóricos da psicologia e promove, nos/as estudantes a discussão teórica e conceptual sobre os mesmos e o 
desenvolvimento de competências de comunicação oral (objectivos 2, 3 e 4). Além disso, o recurso a materiais 
pedagógicos complementares, como filmes, com a finalidade de enquadrar os temas em estudo, permite 
diferenciar as formas de dar a conhecer os conteúdos programáticos (objectivo 1), proporcionar novos 
momentos de discussão e desenvolvimento do posicionamento crítico (objectivo 2) e dar a conhecer os 
aspectos sociais e contextuais que formataram as posições defendidas pelos autores e, também, salientar os 
aspectos práticos das teorias aplicadas. Por exemplo, através da visualização de excertos de documentários 
sobre a vida e obra de Freud, os/as estudantes entendem o enquandramento socio-cultural da emergência da 
teoria freudiana, da polémica em torno desta e das razões (potenciais) que terão levado o autor a posicionar-se 
de forma particular relativamente a determinados aspectos (e.g., a importância da sexualidade e experiências 
precoces para a formação da personalidade ou, alternativamente, as razões que conduziram Freud a introduzir 
a noção de pulsões de morte numa fase posterior da sua teoria, coincidindo com o período de grande 
convulsão social e política no espaço europeu, durante as primeiras décadas do século XX). Por outro lado, os 
momentos de visualização de uma sessão ilustrativa da Terapia Centrada no Cliente conduzida por Carl 
Rogers com a cliente Gloria, e uma sessão ilustrativa de Gestalt-Terapia conduzida por Fritz Perls com a 
mesma cliente, permite dar a conhecer a vertente pragmáticas prática das teorias estudadas e as 
consequências práticas – por exemplo, na área da psicologia clínica – das suas forma de posicionamento 
particulares e contrastantes em vários aspectos. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The oral presentation of syllabus with slides provides the understanding of key systems and theoretical 
models in Psychology (objective 1). Moreover, the reading of original texts of the selected authors, will 
challenge, in particular, the understanding of each author's own language and terminology related to each 
model, which over time, will be clarified and thus integrated into the language of students, making their own 
oral and written expression more differentiated (objective 4). Small groups or in-class group discussion of the 
issues/exercises presented by the teacher concerning the texts read or viewed videos, stimulates critical 
positioning regarding the syllabus and the theoretical models and systems of Psychology and promotes, in 
students, their theoretical and conceptual discussion as well as the development of oral communication skills 
(objectives 2, 3 and 4). Furthermore, the use of complementary teaching materials such as films, in order to 
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adapt the issues in question, allows one to; distinguish the forms of understanding the syllabus (objective 1); 
provides additional moments for discussion and development of the critical positioning (objective 2), raises 
awareness of the social and contextual factors that have shaped the views expressed by the authors and, also, 
emphasizes the practical aspects of the theories applied.  
For example, by viewing excerpts from documentaries about the life and works of Freud, students understand 
the socio-cultural framework of the emergence of Freudian theory, the controversy surrounding this and the 
reasons (potential) that may have led the author to position himself in relation to certain aspects (e.g., sexuality 
and the importance of early experiences for the formation of personality or, alternatively, the reasons which led 
Freud to introduce the notion of death instincts at a later stage of his theory, thus coinciding with the period of 
great social and political upheaval in Europe, during the first decades of the twentieth century). On the other 
hand, the viewing of illustrative sessions, the Client-Centered Therapy conducted by Carl Rogers with the 
client Gloria, and another illustrative session of the Gestalt Therapy by Fritz Perls with the same client, fosters 
the comprehension of the pragmatic dimension practice of the theories studied and the practical 
consequences, for example, in the field of clinical psychology, a person’s positioning and contrasting various 
aspects. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Freud, S. (1933/1995). Novas conferências introdutórias sobre psicanálise: Conferência 31 - A dissecação da 
personalidade psíquica. In A. Freud (org.), Textos essenciais de psicanálise (vol. III) (pp. 69-94). Lisboa: 
Publicações Europa América. (publicado originalmente em 1986) 
Freud, S. (1969). Conferências introdutórias sobre psicanálise: Conferência XIX – Resistência e repressão. In J. 
Strachey (org.), Edição standard das obras completas de Freud (vol. XV) (pp. 293-308). Rio Janeiro: Imago. 
(publicado originalmente em 1917) 
Rogers, C. (1951/1974). Terapia centrada na pessoa. Lisboa: Moraes Editora. 
Rogers, C. (1961/2009). Tornar-se pessoa. Coimbra: Climepsi Editores. 
Perls, F. S. (1969/1977). Gestalt-terapia explicada: Gestalt therapy verbatim. São Paulo: Summus Editorial. 
Skinner, B. F. (1991). Sobre o behaviorismo. São Paulo: Cultrix.  
 

 

Mapa IX - Laboratórios de Competências Básicas de Consulta e Intervenção 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Laboratórios de Competências Básicas de Consulta e Intervenção 

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

Carla Alexandra Castro Cunha, 96h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

Esta unidade pretende introduzir os estudantes à prática da entrevista, consulta e intervenção psicológica, 
promovendo um conjunto de competências fundacionais e básicas para o exercício da consulta psicológica 
passível de ser aplicada em diversas áreas (e.g. clínica, educacional e justiça). 
1. Adquirir conhecimentos genéricos sobre o processo de condução e estruturação de entrevista, consulta e 
intervenção psicológicas 
2. Promover a consciência e a integração de questões éticas e multiculturais relevantes na consulta 
psicológica 
3. Promover competências básicas e intencionais de escuta activa e atendimento, inerentes aos 
comportamentos verbais e não-verbais do/a psicólogo/a durante a exploração de um tema numa 
entrevista/consulta 
4. Reconhecer e desenvolver competências avançadas e de influência implicadas nos processos de consulta, 
adequadas a fases posteriores da intervenção psicológica 
5. Reflectir criticamente sobre as limitações pessoais e desenvolvê-las através de treino 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

This unit aims to introduce students to the practice of interviews, counseling and psychological intervention, 
so as to promote a set of fundamental and basic skills for the practice of psychological counseling that can be 
applied in various areas (e.g. clinical, educational and justice) this is: 
1. acquire generic knowledge about the process of structuring and conducting interviews, counseling and 
psychological intervention 
2. promote awareness and integration of ethical issues relevant to the multicultural and psychological 
counseling 
3. promote basic skills and active listening and intentional assistance, inherent to verbal and non-verbal 
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behaviour of the psychologist during the examination of a topic in an interview/counseling 
4. recognize and develop advanced skills and of influence involved in the counseling process, suitable for later 
phases of psychological intervention 
5. reflect critically on personal limitations and develop them through training 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Introdução genérica à consulta multicultural: Reflexões sobre a adaptação a contextos e grupos 
multiculturais específicos; Competências fundacionais no planeamento, implementação e avaliação da 
intervenção psicológica;  
2. Intervenções focadas na exploração – Competências básicas: Observação do cliente; Comportamento de 
atendimento e escuta activa não-directiva; Encorajadores, Questões, Paráfrases e sumarizações, Reflexões de 
sentimentos; Exercícios de aplicação e treino 
3. Intervenções focadas no insight – Competências de influência I: A promoção do insight através de 
Desafio/Confrontação, Interpretação, Auto-revelação, Proximidade; Exercícios de aplicação e treino 
4. Intervenções focadas na acção – Competências de influência II: Directivas, Feedback e Informação na 
mudança comportamental; Exercícios de aplicação e treino 
5. Interligação entre a entrevista, consulta e intervenção em psicologia; Estruturação de uma entrevista em 
cinco fases: Integração das competências 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Introduction to generic multicultural counseling: Reflections on the adaptation to specific contexts and 
multicultural groups; fundamented skills in planning, implementation and assessment of psychological 
intervention; 
2. Interventions focused on examination - Basic Skills: observation of the client; behavior of assistance and 
non-directive active listening, encouragement, issues, and paraphrases and summaries, reflections of feelings; 
application exercises and training 
3. Interventions focused on insight - Powers of Influence I: the promotion of insight through challenge/ 
confrontation, interpretation, self-disclosure, proximity, implementation and training exercises 
4. Interventions focused on action - Skills of Influence II: guidelines, feedback and information on behavioral 
change; application exercises and training 
5. Linking the interview, Counseling and Intervention in Psychology; structuring an interview in five phases: 
Integration of skills 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

O ponto 1 do programa (Introdução genérica à consulta multicultural) aborda a complexidade da prática de 
entrevista/consulta/intervenção psicológica na sociedade multicultural actual, que exige adaptações 
contextuais e relacionais específicas (objectivo 2). O ponto 2 (Intervenções focadas na exploração – 
Competências básicas) proporciona a tomada de consciência e desenvolve o uso intencional de aspectos 
verbais e não-verbais relevantes no atendimento psicológico e na de escuta activa durante a exploração de um 
tema/problema na entrevista/consulta (objectivos 3, 5). Os pontos 3 e 4 (Competências de influência I e II) 
pretendem promover o uso adequado de intervenções que visam influenciar a perspectiva/insight do 
interlocutor e seu comportamento/acção (objectivo 4, 5). O ponto 5 (Interligação entre a entrevista, consulta e 
intervenção) foca a integração das competências na estruturação da entrevista e no desenvolvimento da 
consulta e intervenção psicológicas (objectivo 1).  

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

Section 1-Introduction to the Generic Multicultural Counseling,addresses the complexity of the practice of 
interviewing,counseling and psychological intervention in the current multicultural society,which requires 
specific contextual and relational adaptations(objective 2). Section 2, Interventions focused on Exploration-
Basic Skills, provides awareness and develops the intentional use of verbal and non-verbal aspects relevant to 
psychological assistance and active listening during the exploration of an issue/problem in 
interviews/counseling(objectives 3 and 5). Sections 3 and 4, Powers of Influence I and II, are designed to 
promote the appropriate use of interventions that aim to influence the perspective/insight of the interlocutor 
and his/her behavior/action(objectives 4 and 5). Section 5, Interconnection of the Interview,Counseling and 
Intervention,focuses on the integration of skills in structuring the interview and developing counseling and 
psychological intervention(objective 1) 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino presencial teórico-prático recorre a diferentes metodologias: exposição oral da docente com 
ferramentas multimédia; exercícios de modelagem de competências pela docente na sala de espelho 
unidireccional; visualização de filmes demonstrativos das competências específicas (e.g. reflexão de 
sentimentos, confrontação) e de consultas; exercícios em pequeno grupo, acompanhados de actividades de 
reflexão individual; exercícios a pares na sala de espelho unidireccional, com discussão em grande grupo 
sobre as competências observadas/desempenhadas. A avaliação contínua engloba: 1) dois testes escritos 
individuais com exercícios de aplicação (60% da nota final); 2) um trabalho de grupo (individual ou até 4 
alunos) sobre duas entrevistas (uma no início do semestre e outra no final, posterior ao treino nas aulas) e 
respectivo relatório (40% da nota final). A avaliação final consiste num exame escrito. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 
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Theoretical and practical lectures use different methodologies: oral presentation with multimedia tools, 
modeling exercises of skills by teachers in the one-way mirror room, watching movies demonstrating specific 
skills (e.g. reflection of feelings, confrontation), and counseling; exercises in small groups, accompanied by 
individual reflection activities, and exercises in pairs in the one-way mirror room followed by large group 
discussion about the observed performed skills. Continuous assessment includes: 1) two written examinations 
with application exercises (60% of final grade), 2) a group assignment (individual or up to 4 students) about 
two interviews (one at the beginning and the other at the end of the semester, post-training classes) and its 
report (40% of final grade). Final evaluation consists of a written examination. 

 
6.2.1.8. 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 fazer uma introdução genérica à consulta multicultural, aos desafios éticos e às competências 
fundacionais no planeamento, implementação e avaliação da intervenção psicológica e estruturação de uma 
entrevista (objectivos 1 e 2). Paralelamente, a criação de momentos de reflexão nas aulas a partir de situações 
ilustrativas ou da experiência directa dos alunos (e.g. Erasmus) permite promover a consciência das 
necessidades de adaptação da actuação do psicólogo aos contextos multiculturais (objectivo 2). A 
subsequente apresentação oral de aspectos relevantes sobre: i) a observação dos clientes; ii) o 
comportamento verbal e não-verbal de atendimento, iii) as intervenções básicas (não directivas) e avançadas 
(de influência no insight e na acção) e a forma adequada de as formular; iii) seguida de exercícios práticos de 
aplicação escrita, promove o gradual domínio das competências (objectivos 3 e 4). Além disso, os exercícios 
demonstrativos da docente em contexto de sala de aula ou na sala de espelho unidireccional, bem como a 
visualização de pequenos filmes demonstrativos das competências específicas (e.g. reflexão de sentimentos, 
confrontação, directivas), e posterior reflexão em pequenos grupos ou em grupo-turma permite, aos alunos, a 
progressiva modelagem do seu uso adequada em entrevista/consulta (objectivos 3, 4 e 5). Finalmente, os 
exercícios de treino dos próprios estudantes em pequenos grupos na sala de aula ou na sala de espelho 
unidireccional, seguidos de reflexão e discussão entre pares e feedback da docente acerca do processo, 
permite o reconhecimento de limitações pessoais e a sua superação, com um progressivo domínio prático das 
competências de consulta (objectivo 5). Por último, a realização do trabalho final, que contrasta uma entrevista 
feita antes da aprendizagem e treino das competências (início do semestre) e comparada com outra realizada 
no fim do semestre, permite promover a progressiva tomada de consciência do que ainda está em falta e de 
como superar as limitações actuais (objectivo 5).  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The oral presentation with the use of multimedia tools (slides) encourages a generic introduction to the 
multicultural, ethical challenges and the foundational skills in the planning, implementation and evaluation of 
psychological intervention and structuring an interview (objectives 1 and 2). Similarly, the creation of 
opportunities of reflection in class related to illustrative situations or from the direct experience of students 
(e.g. Erasmus) promotes the awareness of the need to adapt the actions by the psychologist to multicultural 
contexts (objective 2). There are subsequent oral presentations of relevant aspects: i) observation of clients, ii) 
the verbal and non-verbal assistance/care, iii) basic interventions (not directives) and advanced (influence on 
insight and action) and the appropriate manner to formulate iii) and this is followed by the written application 
of practical exercises, which promote the gradual mastery of basic skills (objectives 3 and 4). In addition, the 
active teaching methods in class or in the one-way mirror room as well as viewing short demonstrative films of 
specific skills (e.g. reflection of feelings, confrontation, directives), and further reflection, in small groups or 
group-class, allows students the continuous modeling of the appropriate use in interviews/counseling 
(objectives 3, 4 and 5). Moreover, the training exercises of students in small groups in class or in the one-way 
mirrored room, followed by the analysis and discussion among peers and the feedback from teachers 
concerning the process, foster the recognition of personal limitations and the ability to overcome them 
through advanced mastery of practical skills for counseling (objective 5). Finally, the final report, which 
contrasts an interview before the learning process and training skills (beginning of the semester) compared to 
another one carried out at the end of the semester, promotes the continuous awareness of what is still lacking 
and the solutions to overcome the current limitations (objective 5). 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

American Psychological Association (2003). Guidelines on multicultural education, training, research, practice, 
and organizational change for psychologists. American Psychologist. 58, 377– 402. 
Good, G. E., Thompson, D. A. & Brathwaite, A. D. (2005). Men and therapy: Critical concepts, theoretical 
frameworks, and research recommendations. Journal of Clinical Psychology, 61, 699-711. 
Hill, C. (2004). Helping skills: Facilitating exploration, insight and action (2nd ed.). Washington, DC: APA. 
Ivey, A. & Ivey, M. B. (2003). Intentional interviewing and counseling: Facilitating client development in a 
multicultural society. Pacific Grove, CA: EUA.  
Neves, S. (2007). Psicologia, diversidade cultural e multiculturalidade: Caminhos cruzados. Psychologica, 45, 
125-145. 
Spruill, J., Rozensky, R. H., Stigall, T. T., Vasquez, M., Biangham, R. P., & Olvey, C. D. V. (2004). Becoming a 
competent clinician: Basic competencies in intervention. Journal of Clinical Psychology, 60, 741-754. 

 

Mapa IX - Técnicas de Resolução de Conflitos 
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6.2.1.1. Unidade curricular: 
Técnicas de Resolução de Conflitos 

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

Carla Alexandra Castro Cunha, 96h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

O conflito é parte das sociedades humanas, estando presente no quotidiano das relações entre indivíduos, 
grupos e instituições. Nesta unidade pretende-se analisar, numa perspectiva interdisciplinar: O que é um 
conflito e como se caracteriza em diferentes contextos? Que aspectos facilitam um desfecho positivo? Quais 
as estratégias existentes e enquadramento legal? Qual o perfil de um técnico nesta área? 
A unidade tem os seguintes objectivos:  
1. Apresentar as principais teorias de análise do conflito e sua aplicação; 
2. Conhecer e avaliar crenças, atitudes, emoções, comportamentos e relações de poder implicados na 
perpetuação e escalada do conflito; 
3. Conhecer alternativas para a resolução de conflitos: arbitragem, negociação e mediação (penal, laboral e 
familiar) e enquadramentos legais; 
4. Caracterizar o perfil de um técnico nesta área; 
5. Promover e treinar competências pessoais ao nível da análise contextual e métodos de resolução de 
conflitos. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Conflict is part of human society, being present in the relationships between persons, groups and institutions. 
In this unit, we aim to analyze from an interdisciplinary perspective: What is a conflict and how is it 
characterized in different contexts? What aspects facilitate positive outcomes? What strategies to resolution 
exist? What is the recommended profile of a professional?  
This unit has the following goals: 
1. To know and apply main aspects of conflict analysis; 
2. To understand and assess beliefs, attitudes, emotions, behaviors and power relations implied in the 
perpetuation/escalation of conflict; 
3. To differentiate alternative strategies to conflict resolution: arbitration, negotiation and (family, work and 
penal) mediation and their legal framing; 
4. To characterize the profile of a professional in this field; 
5. To promote personal skills in the context analysis of conflict and conflict management methods through 
experiential activities and practical exercises. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Introdução à compreensão e contextualização do conflito 
1.1. Noção de conflito e características envolvidas: crenças, atitudes, emoções e comportamentos 
1.2. Avaliação das dimensões do conflito: Conflitos subjectivos versus conflitos objectivos; Ciclos e estrutura; 
Poder; Estilos e tácticas 
1.3. Processos intrapsíquicos, interpessoais e intergrupos 
1.4. Cultura, contextos e a especificidade dos conflitos 
2. Caracterização e distinção entre diferentes meios de resolução e seu enquadramento no contexto legal 
português 
2.1. Julgados de Paz 
2.2. Arbitragem 
2.3. Negociação 
2.4. Mediação 
2.5. Aplicação em estudos de caso 
3. O técnico de resolução de conflitos em acção 
3.1. Perfil e características pessoais facilitadoras da comunicação e processo de escuta activa 
3.2. Características de um moderador e competências que facilitam a manutenção do diálogo em torno de 
questões fracturantes 
3.3. Funções e papel do mediador 
3.4. Métodos e técnicas ao serviço do mediador 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Introduction to conflict understanding and contextualization: 
1.1. Notion of conflict and characteristics involved: beliefs, attitudes, emotions, behaviors and power 
relationships; 
1.2. Assessment of the dimensions of conflict: Subjective and objective conflicts; Cyles and structure; Power; 
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Style and tactics; 
1.3. Intrapsychic, interpersonal and intergroup processes; 
1.4. Culture, context and conflict specificity. 
2. Characterization and distinction between different means of resolution and their legal framing in the 
Portuguese context: 
2.1. Peace Judges; 
2.2. Arbitration; 
2.3. Negotiation; 
2.4. Mediation; 
2.5. Application to case studies. 
3. The professional in action: 
3.1. Profile and personal characteristics to facilitate communication and the process of active listening; 
3.2. Characteristics of a moderator and personal skills that facilitate the maintenance of dialogue around 
difficult issues; 
3.3. Functions and role of a mediator; 
3.4. Methods for the mediator. 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

O primeiro ponto do programa denominado de “Introdução à compreensão e contextualização do conflito” 
permitirá cumprir os objectivos 1 (conhecimento de teorias de análise de conflito e sua aplicação) e 2 
(avaliação das crenças, atitudes, emoções, comportamentos e relações de poder implicados na perpetuação e 
escalada do conflito). 
O segundo ponto do programa denominado de “Caracterização e distinção entre diferentes meios de 
resolução e seu enquadramento legal” permitirá cumprir o objectivo 3 (conhecer alternativas de resolução de 
conflitos: arbitragem, negociação e mediação). 
O terceiro ponto do programa denominado “O técnico de resolução de conflitos em acção” permitirá cumprir 
os objectivos 4 (caracterizar o perfil de um técnico nesta área) e 5 (promover e treinar competências pessoais 
ao nível da análise contextual e resolução de conflitos com actividades experienciais e práticas). 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The first point in the syllabus named “Introduction to conflict understanding and contextualization” will allow 
the fulfillment of goals 1 (To know and apply the main theories of conflict analysis) and 2 (To understand and 
assess beliefs, attitudes, emotions, behaviors and power relationships implied in the perpetuation/escalation 
of conflict). 
The second point in the syllabus named “Caracterization and distinction between different means of resolution 
and their legal framing in the Portuguese context” will allow the fulfillment of goal 3 (To differentiate alternative 
strategies to conflict resolution: arbitration, negotiation and mediation). 
The third point in the syllabus named “The professional in action” will allow the fulfillment of goals 4 (To 
characterize the profile of an adequate professional in this field) and 5 (To promote personal skills in the 
context analysis of conflict and conflict management methods through experiential activities and practical 
exercises). 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

1. Exposição teórica de conteúdos na aula pela docente; 
2. Leitura complementar de textos recomendados entre as aulas e reflexão crítica em torno dos conteúdos; 
3. Participação, assiduidade e pontualidade individual do estudante nas actividades desenvolvidas na sala de 
aulas (10% da nota final), que implica: 
3.1. Discussão de exercícios baseados em casos reais ou fictícios que ilustrem os conteúdos e permitam a sua 
aplicação prática: análise contextual dos conflitos, dimensões envolvidas e estratégias de resolução mais 
adequadas; 
3.2. Exercícios experienciais de simulação que implicam a moderação e mediação dos conflitos. 
4. Realização de um trabalho em pequenos grupos de investigação, análise e aplicação dos conteúdos a um 
caso de conflito num contexto seleccionado pelo grupo (3 a 4 estudantes), escrita de um relatório final de 10 
páginas e respectiva apresentação oral em contexto de aula (40% da nota final); 
5. Realização de um teste de avaliação individual (50% da nota final). 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

1. Theoretical presentation of contents; 
2. Reading assignments and critical reflection of recommended texts between classes; 
3. Individual participation of students in the activities developed in class (10% of the final grade), implying: 
3.1. Discussion of exercises based on real or fictional cases that illustrate the contents and allow their 
practical application: contextual analysis of conflicts, dimensions involved and adequate strategies for 
resolution; 
3.2. Experiential exercises simulating conflicts to allow using and developing moderation and mediation skills 
by the students; 
4. One research project in small groups (3 or 4 students) to allow investigating, analyzing and applying the 
skills and contents to a specific situation of conflict in a context chosen by the students, including the writing 
of a small paper (10 pages) and subsequent presentation to the class (40% of the final grade); 
5. One individual written exam in the middle of the term (50% of the final grade). 
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

A exposição de conteúdos na aula, a leitura e reflexão crítica de textos recomendados e a participação na 
discussão de casos permitirá aos estudantes conhecer várias teorias de análise do conflito e suas dimensões 
(objectivo 1) bem como avaliar crenças, emoções e comportamentos implicados na perpetuação e escalada do 
conflito (objectivo 2). A exposição de conteúdos na aula e discussão de exercícios práticos permitirão aos 
estudantes conhecer e dominar as diferentes alternativas para a resolução de conflitos (objectivo 3) e o perfil 
adequado de um profissional na área (objectivo 4). Além disso, a realização individual do teste de avaliação e 
do trabalho em grupos permitirá a aplicação dos conhecimentos de forma mais profunda e sistemática 
(objectivos 1, 2 e 3). Finalmente, o desenvolvimento dos exercícios experienciais em contexto de aula 
permitirá a promoção e o treino de competências pessoais ao nível da análise contextual e métodos de 
resolução de conflitos (objectivo 5). 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The presentation of contents in class, the reading assignments of recommended texts and the participation in 
the discussion of cases will promote knowledge of the several theories of conflict analysis and its dimensions 
(goal 1) as well as assessing beliefs, emotions and behaviors implied in the perpetuation and escalation of 
conflict (goal 2). The presentation of contents in class and the discussion of practical exercises allow students 
to understand and know the different alternatives for the resolution of conflicts (goal 3) and the adequate 
profile of the professional in this field (goal 4). The individual midterm exam and the writing of the paper in 
small groups will allow the application of knowledge in a more profound and systematic way (goals 1, 2 and 3). 
Finally, the development of experiential exercises in class allows the promotion and training of personal skills 
in the resolution and contextual analysis of conflicts (goal 5). 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Azar, E. E. & Burton, J. W. (Eds.) (1986). International conflict resolution: Theory and practice. Bookfield, VT: 
Gower Pub. Co. 
Deutch, M., Coleman, P. T., & Marcus, E. C. (Eds.) (2006). The handbook of conflict resolution: Theory and 
practice (2nd edition). San Francisco, CA: Jossey-Bass. 
Diário da República (2001). Lei nº 78/2001, 161, 4267 a 4274. [Julgados de paz – Organização, competância e 
funcionamento] 
Diário da República (2007). Lei nº 21/2007, 112, 3798 a 3801. [Criação de um regime de mediação penal] 
Friedman, G. & Himmelstein, J. (2008). Challenging conflict: Mediation through understanding. Chicago, IL: 
American Bar Association. 
Moore, C. W. (2003). The mediation process: Practical strategies for resolving conflict (3rd edition). San 
Francisco, CA: Jossey-Bass. 
Suares, M. (2003). Mediando em sistemas familiares. Buenos Aires: Editora Paidos. 

 

Mapa IX - Marketing e Publicidade 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Marketing e Publicidade 

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

Ana Isabel Machado Lopes Sampaio de Pinho, 48h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

Transmitir conceitos base do Marketing , capacitando os alunos para uma análise e definição (ainda que não 
demasiado profunda) do comportamento da organização face ao mercado e às necessidades dos 
consumidores. Desenvolvimento de competências para a definição de uma política de marketing e 
especialmente de comunicação das organizações. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Conveying basic concepts of marketing, so as to enable students to the analysis and definition (although not 
in-depth) of the organization's performance against the market and consumer needs.  
Developing skills for the definition of a marketing policy, and especially of the communication of organizations. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Evolução do Conceito de Marketing 

Page 101 of 169ACEF/1112/15397 — Guião para a auto-avaliação

2012-11-28http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=8643bb6d-9213-13d...



2. Mercado e Seus Intervenientes 
3. Comportamento do Consumidor 
4. Marketing Mix 
4.1. Produto 
4.2. Preço 
4.3. Distribuição 
4.4. Promoção 
5. Plano de Comunicação 
6. Plano de Marketing 
 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Evolution of the Concept of Marketing 
2. Market and Its Actors 
3. Consumer Behavior 
4. Marketing Mix 
4.1. Product 
4.2. Price 
4.3. Distribution 
4.4. Promotion 
5. Communication Plan 
6. Marketing Plan 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Através dos conteúdos programáticos definidos e da metodologia de ensino, o aluno desenvolverá 
competências para a análise e posterior definição e aplicação própria de várias ferramentas de marketing 
(como por exemplo definição do mercado de cada produto ou serviço ou mesmo definição do 
desenvolvimento do conceito de marketing em detrimento do conceito técnico). Dado o Marketing ser tão 
importante e universalmente aplicado nas organizações, estas exigem aos seus colaboradores o 
conhecimento e o domínio destas técnicas quer a um nível estratégico, quer a um nível operacional. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

By defining the syllabus and teaching methodology, students develop skills for analysis and further define and 
implement their own from various marketing tools (such as market definition for each product or service or 
even the definition of development of the marketing concept instead of the technical concept). Since marketing 
is so important and universally applied in organizations, these require that their employees gain the knowledge 
and mastery of these techniques both at a strategic level and at an operational level. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Exposição Oral. Análise de casos práticos nas aulas, role- playing, simulação. A metodologia de ensino 
contínua consistirá na avaliação dos exercícios empíricos realizados pelos alunos nas aulas, assiduidade, 
assim como provas intermédias (em formato de trabalho e em formato de prova). A avaliação final consistirá 
num exame com toda a matéria da unidade curricular.                     

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Oral presentation and the analysis of practical studies in class and role-playing simulation. Teaching 
methodology will consist of continuous assessment of the empirical exercises carried out by students in class, 
attendance, as well as mid-term examiniations (on paper format). Final evaluation will consist of an 
examination which covers the syllabus of curricular unit. 

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

Para a aprendizagem e assimilação de conceitos, a resolução e análise de casos reais e que retatrem um 
contexto semelhante à realidade empresarial; é determinante. Desta forma os alunos poderão compreender a 
exigência, a pressão e a dinâmica existente numa organização / departamento com funções ao nível do 
Marketing. Através da exposição teórica, são adquiridos os conceitos essenciais para a resolução dos 
referidos exercícios. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

To learn and assimilate concepts is crucial especially regarding the resolution and analysis of real cases which 
portray a similar context to the business reality. Hence, students can understand the requirement, and the 
pressure existing in a dynamic organization/department with marketing functions. Lectures are used to acquire 
concepts essential to solving these exercises. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Kotler, P.; Armstrong, (2002) – Principles of Marketing, Third European Edition, edt. Prentice Hall Europe. 
Lindon, D.; Lendrevie, J.; Lévy, J.; Dionísio, P.; Rodrigues, V. (2004) – Mercator, Teoria e prática do marketing, 
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(10ª ed.), Publicações Dom Quixote. 
Lindon, D.; Lendrevie, J.; Lévy, J.; Dionísio, P.; Rodrigues, V. (2004) – Publicitor, Publicações Dom Quixote. 
 

 

Mapa IX - Psicossociologia do Trabalho e das Organizações I 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Psicossociologia do Trabalho e das Organizações I 

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

Célio Alberto Alves Sousa, 48 h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

João Paulo Soares Pereira, 96h 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

João Paulo Soares Pereira, 96h 

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

Possibilitar a aprendizagem e a compreensão dos princípios gerais da Psicossociologia do Trabalho e das 
Organizações, numa lógica de análise integrada e integradora dos seus pressupostos e conceitos 
fundamentais. Promover o conhecimento acerca dos fatores psicológicos e sociais subjacentes ao 
funcionamento das organizações enquanto sistemas multi-componenciais e multi-determinados. Estimular o 
sentido crítico dos/as alunos/as com vista à reflexão em torno do papel da Psicossociologia do Trabalho e das 
Organizações nas dinâmicas e processos organizacionais. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Enable the learning and understanding of the general principles of Labour and Social Psychology of 
Organizations, under a logic of integrated and integrative analysis of its assumptions and concepts. Promote 
knowledge about the psychological and social factors underlying the functioning of organizations as multi-
componential and multi-determined.  
Encourage a critical sense in students so as to reflect on the role of Labour and Social Psychology of 
Organizations in the organizational dynamics and processes. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

Eixo 1: Introdução à Psicossociologia do Trabalho e das Organizações 
Contextualização e delimitação da unidade curricular 
Definições do(s) conceito(s) de organização e seus elementos constituintes 
Paradigmas e metáforas organizacionais 
Eixo 2: Teorias Organizacionais 
A) A Escola Clássica 
A emergência histórica da Organização Científica do Trabalho 
O Taylorismo  
A Perspetiva Administrativa das empresas de Henri Fayol 
A Racionalidade Burocrática das organizações de Max Weber 
B) A Escola das Relações Humanas 
Elton Mayo e os problemas sociais e humanos na sociedade industrial 
Os Estudos em Hawthorne: conceptualização e implicações 
C) A Escola Contemporânea 
Modernista: Teoria dos Modelos Sistémicos 
Modelo Sociotécnico 
Abordagens Contingenciais e Teorias Recentes 
Eixo 3: Estruturas Organizacionais 
Condicionantes, determinantes e elementos constituintes 
Orientações doutrinais, configurações (mecanicista / organicista) 
- Tipologia de Estruturas Organizacionais de Mintzberg 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

Axis 1: Introduction to Occupational and Social Psychology of Organizations 
Contextualization and delineation of the curricular unit 
Definitions of the concept of organizations and its constituents 
Organizational paradigms and metaphors 
Axis 2: Organizational Theories 
A) Classical Education 
The historical emergence of the Scientific Organization of the Job 
Taylorism 
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The perspective of administrative companies, Henri Fayol 
Bureaucratic Rationality of organizations, Max Weber 
B) School of Human Relations 
Elton Mayo and the social and human problems in the industrial society 
Hawthorne Studies: conceptualization and implications 
C) Contemporary Education 
Modernist: Systemic Theory of Models 
Sociotechnical model 
Contingency Theories and Recent Approaches 
Axis 3: Organizational Structures 
Constraints, determinants and constituents 
Doctrinal Guidelines (mechanistic/organismic) 
- Types of Organizational Structures, Mintzberg 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Os conteúdos possibilitam o cumprimento dos objetivos e resultados de aprendizagem identificados, 
porquanto problematizam, contextualizam e colocam em perspetiva conhecimentos acerca da natureza, 
profundidade e abrangência das intervenções organizacionais necessárias ao funcionamento e 
desenvolvimento psicológico e socialmente sustentado das pessoas nas e das organizações. 
Compreender a origem, a identidade, as premissas centrais e as consequências da adoção de formas 
organizacionais destinadas a estimular, delimitar e condicionar o comportamento humano constitui o ponto de 
partida disciplinar obrigatório para refletir acerca das complexas dinâmicas que se estabelecem e definem as 
relações formais e informais entre organizações e indivíduos. Desta forma, garante-se a compreensão dos 
determinantes e consequências dos comportamentos humanos em contexto organizacional. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The syllabus enables students to achieve the set objectives and learning outcomes, for they problematize, 
contextualize and place into perspective, knowledge regarding the nature, seriousness and scope of 
organizational interventions necessary for the functioning and psychological development and social 
sustainability in people and organizations. 
Thus understanding the origin, identity, main premises and consequences of adopting organizational forms 
designed to stimulate, delimit and constrain human behavior, is the starting point of discipline required to 
reflect on the complex dynamics that establish and define the formal relations and informal links between 
organizations and individuals. Consequently, the understanding of the determinants and consequences of 
human behavior in organizational context is ensured. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Metodologias de ensino: 
Ensino presencial teórico-prático centrado no aluno e voltado para o desenvolvimento de competências 
analíticas, metodológicas, reflexivas e relacionais; 
Problematização e contextualização orientada de bibliografia previamente preparada; 
Recurso a diferentes metodologias: exposição oral, dinâmicas de grupo, análise de artigos científicos e/ou de 
estudo-de-casos, etc. 
Metodologias de Avaliação: 
Avaliação contínua: Realização de duas provas escritas + uma recensão crítica de um artigo académico: 
Provas escritas (80%) + Recensão Crítica (20%) 
Avaliação Final: classificação do teste final individual obtida na época normal ou de recurso. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Teaching methodology: 
- Theoretical and practical student-centered teaching and focused on the development of analytical, 
methodological, reflexive and relational skills; 
- Problem-based and contextualization guided/supported by bibliography previously prepared; 
- Use of different methodologies: oral presentation, group dynamics, analysis of scientific articles and practical 
cases, etc… 
Assessment Methodologies: 
-Continuous assessment: two written examinations (80%) and a critical review of an academic article (20%) 
- Final Evaluation: grade attributed to written examination carried out in normal or make-up examination period 

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

As metodologias de ensino/aprendizagem estão de acordo com os objetivos da unidade curricular: contribuir 
para o desenvolvimento de competências de ordem conceptual, reflexiva e relacional, no que concerne as 
intervenções organizacionais e as suas implicações no funcionamento e desenvolvimento psicossociológico 
das pessoas nas e das organizações. 
No global, as metodologias de ensino perspetivadas – porque assentes da problematização/elaboração 
conceptual – ajustam-se cabalmente aos objetivos da unidade curricular porquanto enfatizam três 
componentes centrais do processo de aprendizagem: 1) componentes socioculturais, ou seja, estimulando as 
condições para o desenvolvimento da autonomia, iniciativa, auto-aprendizagem e competências de resolução 
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de problemas, por recurso a dinâmicas atitudinais e de relacionamento interpessoal; 2) componentes técnico-
científicos, ou seja, estimulando o desenvolvimento de conhecimentos suscetíveis de integrar conceitos 
teóricos e práticos; 3) componentes práticas, ou seja, estimulando a reflexividade e aplicabilidade prática de 
conceitos e modelos de forma a ajustar-se às necessidades do mercado de trabalho. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The teaching/learning is consistent with the objectives of the curricular unit: to contribute to the development 
of conceptual, reflexive and relational skills, regarding organizational interventions and the implications on the 
psychosocial functioning and development of people in and at organizations. 
The defined teaching methodologies, in general, problem-based/conceptual elaboration, fully attain the 
objectives of the curricular unit because they emphasize three core components of the learning process: 1) 
socio-cultural: stimulate the conditions for development of autonomy, initiative, self-learning and problem 
solving skills, through a dynamic attitude and interpersonal skills; 
2) technical and scientific: stimulate the development of knowledge so as to integrate theoretical and practical 
concepts; 
3) practical: stimulate the reflection and practical application of concepts and models in order to satisfy the 
needs of the job market. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Bilhim, J. A. (2001). Teoria Organizacional. Estruturas e pessoas. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais 
e Políticas. 
Chambel, M. J. & Curral, L. (1995) Psicossociologia das organizações. Lisboa: Texto Editora. 
Chiavenato, I. (1993). Teoria Geral da Administração. S. Paulo: Makron Books. 
Cunha, M.P., Cabral-Cardoso, C., Cunha, R.C. & Rego, A. (2006). Manual de comportamento organizacional e 
gestão. Lisboa: Editora RH. 
Ferreira, J. M.C., Neves, J. & Caetano, A. (2011). Manual de psicossociologia das organizações. Lisboa: Escolar 
Editora 
Neves, J.G. (2001) Clima Organizacional, Cultura Organizacional e Gestão de Recursos Humanos. Lisboa: 
Editora RH. 
Vala, J., Monteiro, M. B., Lima, L., & Caetano, A. (1994) Psicologia social das organizações: Estudos em 
empresas Portuguesas. Lisboa: Celta Editora. 

 

Mapa IX - Psicossociologia do Trabalho e das Organizações II 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Psicossociologia do Trabalho e das Organizações II 

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

Célio Alberto Alves Sousa, 48 h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

Possibilitar a aprendizagem, a compreensão e a integração dos fenómenos específicos da Psicossociologia do 
Trabalho e das Organizações, numa lógica de análise integrada e integradora dos seus pressupostos e 
conceitos fundamentais (organizações vis-à-vis grupos vis-à-vis indivíduos). Promover o conhecimento acerca 
dos fatores psicológicos (endógenos) e sociais (exógenos) subjacentes ao funcionamento das organizações 
enquanto sistemas multi-componenciais e multi-determinados. Estimular o sentido crítico dos/as alunos/as 
com vista à reflexão em torno do papel da Psicossociologia do Trabalho e das Organizações nas dinâmicas e 
processos organizacionais. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

This curricular unit aims to: enable the learning, understanding and integration of specific phenomena of the 
Labour and Social Psychology of Organizations, through a logic of integral and integrating analysis of 
assumptions and concepts (organizations vis-à-vis groups vis-à-vis individuals); promote the understanding of 
the psychological (endogenous) and social (exogenous) factors underlying the functioning of multi-
componential and multi-determined organizations; encourage critical thinking in students in view of analyzing 
the role of the Labour and Social Psychology of Organizations in the organizational dynamics and processes. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

Módulo 1: Organização e Mudança 
1) Revisitação de conceitos nucleares à Teoria das Organizações 
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2) Influência social, poder, conflito e negociação 
- Ideias-chave e definições 
- Bases do poder (French & Raven e Galbraith) 
Módulo 2: Indivíduos e Grupos nas Organizações 
3) Personalidade, Perceção e Aprendizagem 
- Personalidade: Pressupostos, problematização e definições 
- Modelo ‘Big Five’ 
4) Grupos, Equipas de Trabalho e Processos Sociais 
- Grupos formais: Definições, características, funções e determinantes de eficácia 
5) Processos e Comunicação nas Organizações 
- Informação e Comunicação 
- Comunicação: Definições, conceções e competências 
6) Aptidões Individuais e Teorias Motivacionais 
- Contextualização, problematização e definições 
- Teorias de conteúdo, de processo e de resultado 
7) Gestão e liderança 
- Teorias da liderança: Traços, comportamentos/estilos, situacionais/contingenciais 
- Liderança transacional, transformacional e carismática 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

Curricular unit 1: Organization and Change 
1) Revisiting the core concepts of the Theory of Organizations 
2) Social influence, power, conflict and negotiation 
- Key ideas and definitions 
- Bases of power (French & Raven and Galbraith) 
Curricular unit 2: Individuals and Groups in Organizations 
3) Personality, perception and learning 
- Personality: assumptions, questioning and definitions 
- Model 'Big Five' 
4) Groups, Team Work and Social Processes 
- Formal Groups: definitions, features, functions and determinants of effectiveness 
5) Processes and Communication in Organizations 
- Information and Communication 
- Communication: definitions, concepts and know-hows  
6) Individual Skills and Motivation Theories 
- Background, questioning and definitions 
- Theories of content, process and outcome 
7) Management and leadership 
- Theories of Leadership: traits, behaviors/styles, situational / contingency 
- Transactional leadership, transformational and charismatic 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Os conteúdos possibilitam o cumprimento dos objetivos e resultados de aprendizagem identificados, 
porquanto problematizam, contextualizam e colocam em perspetiva conhecimentos acerca da natureza, 
profundidade e abrangência das intervenções organizacionais necessárias ao funcionamento e 
desenvolvimento psicológico e socialmente sustentado das pessoas nas e das organizações. 
Compreender a origem, a identidade, as premissas centrais e as consequências das variáveis de natureza 
psicossocial suscetíveis de facilitar e/ou condicionar a eficácia das políticas e intervenções organizacionais 
destinadas a estimular, delimitar e condicionar o comportamento humano constitui o ponto de partida 
disciplinar obrigatório para refletir acerca das complexas dinâmicas que se estabelecem e definem as relações 
formais e informais entre organizações e indivíduos. Desta forma, garante-se a compreensão dos 
determinantes e consequências dos comportamentos humanos em contexto organizacional. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The syllabus enables students to achieve the set objectives and learning outcomes, for they problematize, 
contextualize and place into perspective, knowledge regarding the nature, seriousness and scope of 
organizational interventions necessary for the functioning and psychological development and social 
sustainability in people and organizations. 
Thus understanding the origin, identity, main premises and consequences of adopting organizational forms 
designed to stimulate, delimit and constrain human behavior, is the starting point of discipline required to 
reflect on the complex dynamics that establish and define the formal relations and informal links between 
organizations and individuals. Thus, the understanding of the determinants and consequences of human 
behavior in organizational context is ensured. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Metodologias de ensino: 
-Ensino presencial teórico-prático centrado no aluno e voltado para o desenvolvimento de competências 
analíticas, metodológicas, reflexivas e relacionais; 
-Problematização e contextualização orientada de bibliografia previamente preparada; 
-Recurso a diferentes metodologias: exposição oral, dinâmicas de grupo, análise de artigos científicos e/ou de 
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estudo-de-casos, etc. 
Metodologias de Avaliação: 
Avaliação contínua: Realização de duas provas escritas + uma recensão crítica de um artigo académico: 
Provas escritas (80%) + Recensão Crítica (20%) 
Avaliação Final: classificação do teste final individual obtida na época normal ou de recurso. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Teaching methodology: 
- Theoretical and practical student-centered teaching and focused on the development of analytical, 
methodological, reflexive and relational skills; 
- Problem-based and contextualization guided/supported by bibliography previously prepared; 
- Use of different methodologies: oral presentation, group dynamics, analysis of scientific articles and practical 
cases, etc… 
Assessment Methodologies: 
-Continuous assessment: two written examinations (80%) and a critical review of an academic article (20%) 
-Final Evaluation: grade attributed to written examination carried out in normal or make-up examination period 

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

As metodologias de ensino/aprendizagem estão de acordo com os objetivos da unidade curricular: contribuir 
para o desenvolvimento de competências de ordem conceptual, reflexiva e relacional, no que concerne a 
compreensão dos mecanismos de articulação entre as políticas e intervenções organizacionais e os modos 
através dos quais são descodificadas pelos atores organizacionais. No global, as metodologias de ensino 
perspetivadas – porque assentes da problematização/elaboração conceptual – ajustam-se cabalmente aos 
objetivos da unidade curricular porquanto enfatizam três componentes centrais do processo de aprendizagem: 
1) componentes socioculturais, ou seja, estimulando as condições para o desenvolvimento da autonomia, 
iniciativa, auto-aprendizagem e competências de resolução de problemas, por recurso a dinâmicas atitudinais 
e de relacionamento interpessoal; 2) componentes técnico-científicos, ou seja, estimulando o desenvolvimento 
de conhecimentos suscetíveis de integrar conceitos teóricos e práticos; 3) componentes práticas, ou seja, 
estimulando a reflexividade e aplicabilidade prática de conceitos e modelos de forma a ajustar-se às 
necessidades do mercado de trabalho. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The teaching/learning is consistent with the objectives of the curricular unit: to contribute to the development 
of conceptual, reflexive and relational skills, regarding organizational interventions and the implications on the 
psychosocial functioning and development of people in and at organizations. 
The defined teaching methodologies, in general, problem-based/conceptual elaboration, fully attain the 
objectives of the curricular unit because they emphasize three core components of the learning process: 1) 
socio-cultural: stimulate the conditions for development of autonomy, initiative, self-learning and problem 
solving skills, through a dynamic attitude and interpersonal skills; 
2) technical and scientific: stimulate the development of knowledge so as to integrate theoretical and practical 
concepts; 
3) practical: stimulate the reflection and practical application of concepts and models in order to satisfy the 
needs of the job market. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Bilhim, J. A. (2001). Teoria Organizacional. Estruturas e pessoas. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais 
e Políticas. 
Chambel, M. J. & Curral, L. (1995) Psicossociologia das organizações. Lisboa: Texto Editora. 
Chiavenato, I. (1993). Teoria Geral da Administração. S. Paulo: Makron Books. 
Cunha, M.P., Cabral-Cardoso, C., Cunha, R.C. & Rego, A. (2006). Manual de comportamento organizacional e 
gestão. Lisboa: Editora RH. 
Ferreira, J. M.C., Neves, J. & Caetano, A. (2011). Manual de psicossociologia das organizações. Lisboa: Escolar 
Editora 
Neves, J.G. (2001) Clima Organizacional, Cultura Organizacional e Gestão de Recursos Humanos. Lisboa: 
Editora RH. 
Vala, J., Monteiro, M. B., Lima, L., & Caetano, A. (1994) Psicologia social das organizações: Estudos em 
empresas Portuguesas. Lisboa: Celta Editora. 

 

Mapa IX - Introdução à Metodologia da Psicologia 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Introdução à Metodologia da Psicologia 

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

Daniela Carla Oliveira Alves Nogueira, 144h 
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 
Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

O presente programa visa o desenvolvimento de capacidades no domínio das metodologias de investigação 
em Psicologia no sentido que as/os alunas/os se vão aproximando e apropriando da linguagem e do 
pensamento científico. Assim, partimos de uma perspectiva histórica da construção do conhecimento, até ao 
domínio da cientificidade em psicologia com a respectiva adopção de métodos válidos da ciência. Os/as 
alunos/as deverão adquirir e desenvolver aptidões e competências de reflexão crítica, tanto na leitura de 
material científico publicado, bem como na sua produção, integrando sempre as considerações éticas 
inerentes ao processo de investigação. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

This curricular unit aims to develop competencies in the field of research methodologies in Psychology so that 
students approach and adapt scientific language and thought. Consequently, the curricular unit begins with a 
historical perspective of the construction of knowledge, up to the field of scientific Psychology, together with 
the adoption of valid methods of science. Students should acquire and develop skills and competencies of 
critical thinking both in reading published scientific material and in its production, integrating ethical 
considerations inherent in the research process. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

I. - Do conhecimento do senso comum ao conhecimento científico 
II. - Características gerais do método científico 
III. – O Processo de investigação: Etapas da produção do conhecimento científico: 
- Planear uma investigação; 
- O Relatório de Investigação e Artigos Científicos; 
- Citações e Referências Bibliográficas segundo as normas da APA; 
- Revisão da Literatura e Formulação do Problema de Investigação; 
- Formulação das Hipóteses de Investigação; 
- As variáveis: Estatuto das variáveis na investigação; 
- Projectos de Investigação e Classificações possíveis dos Desenhos de investigação; 
IV. – Noções básicas de Investigação Quantitativa 
- Procedimentos estatísticos básicos em metodologias de investigação 
V. - Noções básicas de Investigação Qualitativa 
VI. - Ética e Problemas actuais de Investigação 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

I. - From common sense knowledge to scientific knowledge 
II. - General characteristics of the scientific method 
III. - The Research Process: steps in the production of scientific knowledge: 
- Plan research; 
- The Research Report and Scientific Articles; 
- Citations & References according to the APA; 
- Review of Bibliography and Formulation of Research Problem; 
- Formulation of Research Hypotheses; 
- Variables: status of variables in research; 
- Research Projects and possible ratings of research studies/reports; 
IV. - Basics of Quantitative Research 
- Basic statistical procedures in research methodologies 
V. - Basics of Qualitative Research 
VI. - Ethics and Current Issues Research 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

A aproximação e respetiva apropriação da linguagem e pensamento científico serão iniciadas pela abordagem 
do ponto I (Do conhecimento do senso comum ao conhecimento científico), evoluindo-se para o domínio da 
cientificidade em Psicologia através dos pontos II (caraterísticas gerais do método científico) III (O processo 
de investigação) IV (Noções básicas de investigação quantitativa) e V (Noções básicas de investigação 
qualitativa). As competências de reflexão crítica caraterísticas do pensamento científico serão igualmente 
promovidas pela leitura de material científico publicado, integrando sempre as dimensões éticas associadas a 
estas práticas que culminará com o VI ponto do programa (Ética e problemas atuais de investigação).  

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The approximation and relevant appropriation of scientific language and thought will address section I (from 
the common sense knowledge to scientific knowledge), thus progressing to the scientific field of Psychology, 
section 2 (general characteristics of the scientific method), 3 (the research process), 4 (basics of quantitative 
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research) and 5 (basics of qualitative research). The skills of critical thinking, this is, characteristics of 
scientific thinking, will also be encouraged by reading published scientific material, always related to the 
ethical dimensions associated with these practices which will culminate with section 6 (ethics and current 
issues of research). 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As aulas teórico práticas terão um caráter expositivo mas também um componente de dinâmicas de resolução 
de exercícios práticos e articulados com os assuntos apresentados. A avaliação contínua centrar-se-á no 
desempenho dos alunos ao longo do semestre, com presença obrigatória dos alunos a pelo menos 75% das 
aulas efectivamente lecionadas. As/os alunas/os realizarão ao longo do semestre dois testes de avaliação de 
conhecimentos com peso de 80% da nota final. As/os alunas/os serão também avaliados pela participação 
activa nas aulas, através do envolvimento na realização das tarefas/exercícios práticos, como por ex. 
realização de fichas de leitura sobre artigos científicos, posters e/ou comunicações apresentadas em 
congressos, propostas ao longo das aulas, com uma ponderação de 20% 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Theoretical and practical classes, lectures and active methodologies, will focus on the resolution of practical 
exercises and articulated to the issues presented in class.  
Continuous assessment: students' performance throughout the semester, attendance of at least 75% of 
classes and two written examinations (80% of final grade). The assessment of active participation in class, this 
is, tasks/exercises, e.g., worksheets on scientific papers, posters and/or abstracts presented at 
conferences/seminars which are carried out thoughout the semester correspond to 20% of the final 
classification. 

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

O desenvolvimento da unidade curricular apoiar-se-á numa metodologia tanto expositiva dos principais 
pressupostos teóricos, como numa metodologia de participação activa do(a) aluno(a) que inclua a resolução 
de problemas, o treino e execução das várias etapas inerentes à produção do conhecimento científico, como a 
realização de fichas de leitura sobre artigos científicos publicados, posters e/ou comunicações apresentadas 
em congressos científicos. Assim, as/os alunas/os ao contatarem diretamente com material produzido 
científicamente, deverão familiarizar-se com a linguagem científica bem como interiorizar as várias etapas de 
produção do conhecimento científico, desenvolvendo competências e ferramentas críticas que lhes permitam, 
a breve prazo, investigar em psicologia, selecionando as metodologias mais adequadas aos respetivos 
problemas de investigação.  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

This curricular unit is based on a combination of teaching methodologies, lectures of the main theoretical 
assumptions, as a methodology centered on active participation of students; problem solving, training and 
implementation of various phases involved in the production of scientific knowledge, such as worksheets on 
scientific articles, posters and/or abstracts presented at scientific conferences/seminars. Thus, by having 
direct contact with scientific material, students should become familiar with the scientific language as well as 
assimilate the various phases of the production of scientific knowledge, and consequently, develop skills and 
critical tools that will enable them, in the short term, to do research in Psychology, and select the most 
appropriate methodologies regarding the problems of research. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Anastasi, A. (1977). Testes Psicológicos. São Paulo: E.P.U. 
Almeida, L., & Freire, T. (2007). Metodologia da Investigação em Psicologia e Educação (4ª Ed.). Braga: 
Psiquilibrios. 
American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association 
(6th ed.). Washington, DC: Author. 
Bardin, L. (2004). Análise de Conteúdo (3ª Ed.). Lisboa: Edições 70.  
Caldeira, P. Z. (2008). Regras e Concepção para a Escrita Científica. Lisboa: Climepsi. 
Coutinho, C. P. (2011). Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e Humanas: Teoria e Prática. 
Coimbra: Almedina 
Hougthton, P., & Hougthton, T. (2009). APA: The easy way! (2ª Ed.).Michigan: Baker College. 
Moreira, J. (2004). Questionários: Teoria e Prática. Coimbra: Almedina. 
Pereira, A., & Poupa, C. (2003). Como escrever uma Tese, monografia ou livro científico usando o Word. 
Lisboa: Sílabo. 
Ribeiro, J. L. (2010). Metodologia de Investigação em Psicologia e Saúde (3ª Ed.). Porto: Livpsic. 

 

Mapa IX - Psicologia Escolar 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Psicologia Escolar 
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo): 
Francisco Luís Baptista de Sá Machado, 48h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Alice Amélia Freitas Pereira Cardoso, 48h 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Alice Amélia Freitas Pereira Cardoso, 48h 

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

O principal objetivo da unidade curricular de Psicologia Escolar é o de dotar os estudantes de conhecimentos 
teóricas, metodológicos e técnicos que preparem o desempenho da profissão de Psicólogo em contextos 
educativos. Como objectivos mais específicos pretendemos que os estudantes desenvolvam competências de 
análise e conhecimentos sobre a avaliação, diagnóstico e intervenção nas problemáticas mais frequentes e 
específicas do contexto escolar (estratégias de aprendizagem, violência, Necessidades Educativas Especiais, 
insucesso e rendimento escolar, educação para a sexualidade, etc.) que lhes permita fazer face às 
necessidades das comunidades escolares, nomeadamente alunos, professores e auxiliares de acção 
educativa. É pretendido que estes conhecimentos técnicos sejam baseados numa visão aprofundada e 
próxima da realidade social, organizacional e cultural das escolas portuguesas preparando o estudante para 
uma prática profissional ecologicamente válida e consequentemente mais eficaz. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The main objective of the curricular unit, School Psychology, is to prepare students with theoretical, 
methodological and technical knowledge which prepares the performance of the profession of a psychologist 
in educational environments. The more specific objectives aim to have students develop analytical skills and 
knowledge regarding assessment, diagnosis and intervention in issues which are more common and specific 
to the school environment (learning strategies, violence, Special Educational Needs (SEN), and 
unsuccess/drop-out, sexual education, etc..) and enable them to meet the needs of the academic/school 
community, this is, students, teachers and assistants in education. This technical knowledge should focus on 
an in-depth insight and adjacent to the social, organizational and cultural reality of Portuguese schools thus 
preparing students for the professional practice ecologically valid and therefore more effective. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1.Psicologia Escolar: Definição e Conceitos: Definição e evolução histórica da psicologia escolar; Funções e 
dimensões de intervenção do psicólogo escolar; A Psicologia Escolar a partir de uma abordagem Ecológica - 
Sistémica. 2.Diagnóstico em Contexto Educativo: Modelos de Diagnóstico em Educação; Métodos de recolha 
de informação: anamnese, observação e entrevista; Avaliação psicológica em educação. 3.Grandes Temas da 
Psicologia Escolar: Estratégias de Aprendizagem (Metacognição e mecanismos de auto-regulação da 
aprendizagem); Necessidades Educativas Especiais; Educação para a Sexualidade (Sexualidade e Intimidade, 
Aspectos legais, Objectivos: conhecimentos, atitudes, e competências, desenvolvimento psicossexual, 
estratégias e materiais); Indisciplina, Violência e Gestão de Conflitos em Contexto Escolar (Caracterização e 
diferenciação dos conceitos de indisciplina, violência, agressividade e bullying, Intervenção e Prevenção da 
violência); Desenvolvimento Moral e Competências Sociais 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. School Psychology: Definition and Concepts: Definition and historical development of school psychology; 
functions and dimensions of intervention by the school psychologist; school psychology from an ecological 
approach - Systemic.  
2. Diagnosis in the Educational Context: Diagnostic Models in Education; Methods of collecting information: 
anamnesis, observation and interview; psychological assessment in education.  
3. Important Topics of School Psychology: Learning Strategies (Metacognition and mechanisms of self-
regulated learning); Special Educational Needs; Education for Sexuality (Sexuality and Intimacy, Legal 
Aspects, Objectives: knowledge, attitudes, and skills, psychosexual development, strategies and materials); 
indiscipline, Violence and Conflict Management in the School Context (Characterization and differentiation of 
the concepts of indiscipline, violence, aggression and bullying, intervention and prevention of violence); Moral 
Development and Social Skills. 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Com a escolha dos conteúdos programáticos pretende-se dar aos alunos uma visão aprofundada sobre as 
principais funções e tarefas do Psicólogo no contexto escolar, enquadrada numa perspetiva teórica que é, 
reconhecidamente, a mais utilizada para abordar a intervenção psicológica em contextos educativos, a 
perspetiva ecológica. A integração dos conteúdos relativos ao diagnóstico em contexto educativo tem como 
objetivo desenvolver as competências de análise, planeamento e intervenção psicológica dos alunos e adaptá-
las às necessidades de intervenção da comunidade escolar, de acordo com as suas características e os seus 
intervenientes. De forma a integrar os alunos no essencial do trabalho do psicólogo escolar, foram escolhidas 
as temáticas que são mais frequentemente requisitadas pelas escolas em termos dos serviços de psicologia e 
orientação. Desta forma, é esperado que os alunos estejam preparados para dar resposta às principais 
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necessidades dos contextos educativos.  

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The syllabus aims to give students insight into the main functions and tasks of the psychologist in the school 
context, embedded in a theoretical perspective that is recognized as being the most widely used when 
addressing the psychological intervention in educational settings, the ecological perspective. The integration 
of syllabus relating to diagnosis in the field of education aims to develop skills of analysis, planning and 
psychological intervention in students and adapt them to the intervention needs of the school community, 
according to the characteristics and those involved. Topics were selected according to what is most commonly 
requested by schools in terms of psychology services and orientation thus involving students in the essential 
work of the school psychologist. Subsequently, students are expected to be prepared to meet the main and 
specific needs of different educational contexts. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Os conteúdos desta unidade curricular serão transmitidos de forma expositiva, com recurso a diapositivos. 
Serão também apresentados alguns excertos em vídeo, de forma a introduzir algumas temáticas, assim como 
a análise e discussão de problemáticas atuais das escolas portuguesas segundo a perspetiva do Psicólogo 
Escolar. Uma parte de todas as aulas será dedicada à realização do trabalho de investigação que fará parte da 
avaliação contínua. A avaliação contínua será realizada através de dois mini-testes (30% mais 30% da nota 
final) e o trabalho semestral (projeto de investigação) (40% da nota final). A avaliação final será feita através de 
um exame (100% da nota final). O trabalho semestral irá focar-se sobre o planeamento e aplicação de um 
projeto de investigação proposto pelos docentes na área da Psicologia Escolar, com especial incidência nas 
estrutura metodológica.  

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The syllabus of this curricular unit will be lectured with the support of slides. Video excerpts will be used so as 
to introduce various topics, in addition to the analysis and discussion of current issues in Portuguese schools 
according to the perspective of the school psychologist. A good number of all the classes will be devoted to 
research work which is included in ongoing assessment.  
Continuous assessment: two mini-tests (30% + 30% of final grade) and final report (research project, 40% of 
final grade). This paper will focus on the planning and implementation of a research project proposed by 
teachers in the area of School Psychology, with special focus on the methodological structure. 
Final evaluation: a written examination (100% of final grade).  

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

É esperado que a junção entre a exposição de conteúdos fundamentais da área da Psicologia Escolar, o 
debate de problemáticas reais, e a ilustração de algumas destas problemáticas através de vídeos 
educacionais, venha reforçar a assimilação de conhecimentos fundamentais nesta área da psicologia. É 
esperado também o desenvolvimento de competências de análise que permitam, com facilidade, integrar 
conhecimentos teóricos, metodológicos e técnicos com as dinâmicas e problemáticas reais dos contextos 
educativos. Adicionalmente as metodologias propostas permitem aos alunos adquirirem um melhor e mais 
aprofundado conhecimento sobre as características dos contextos educativos, e também, do trabalho do 
psicólogo escolar. Estas informações são muito importantes na preparação e adaptação dos alunos que 
tenham em mente prosseguir carreira na área da psicologia escolar. A proposta de trabalho semestral tem 
como objetivo aprofundar e melhorar as competências de planeamento e execução de projetos de 
investigação, com vista à preparação destes alunos para futuramente elaborarem as suas teses de 
Dissertação.  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The combination of lecturing the fundamental content of the syllabus related to School Psychology, debating 
real issues, and the illustration of some of these issues through educational videos, will enhance the 
assimilation of fundamental knowledge in the area of Psychology. Students should also develop skills of 
analysis which, easily, will allow the assimilation of theoretical, methodological and technical problems of the 
dynamics and real problems of educational environments. Moreover, the proposed methodologies help 
students acquire a better and in-depth knowledge of the characteristics related to the different educational 
contexts, and also the work of the school psychologist. This information is highly important in the preparation 
and adaptation of students who wish to pursue a career in school psychology. The proposed report/ paper 
aims to develop and improve the skills of planning and execution of research projects, thus preparing students 
to further develop their skills when writing their dissertation. 
 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Barros, L., Pereira, A. I. & Goes, A.R. (2007). Educar com Sucesso. Manual para técnicos e pais. Lisboa: Texto 
Editora. 
Béltran, J., Moraleda, M., Alcañiz, E., Calleja, F., Santiuste, V. (1995). Psicología de la Educación. Madrid: 
Eudema.  
Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Barcelona: Paidós. 
Santos, A., Bessa, A., Pereira, D., Mineiro, J., Dinis, L., Silveira, T. (2009). Escolas de Futuro. 130 Boas Práticas 
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de Escolas Portuguesas. Para directores, professores e pais. Porto: Porto Editora. 
Frade, A., Marques, A., Alverca, C. & Vilar, D. (2001) Educação Sexual na Escola. Guia para Professores, 
formadores e educadores. Lisboa: Texto Editora. 
Miller, T.W. (Ed.) (2008). School Violence and Primary Prevention. New York: Springer. 
Oliveira, J.H., Oliveira, A.M. (1999). Psicologia da Educação Escolar II. Professor – Ensino. Coimbra: Almedina 
Ramos, M.C. (2001). Concepto de Sí Mismo. Familia y Escuela. Madrid: Dykinson  

 

Mapa IX - Psicopatologia I 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Psicopatologia I 

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

Inês Ramos Sá Mendes, 144h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

A unidade curricular tem como objetivos: Estimular a discussão e o posicionamento crítico em torno do 
conceito de saúde mental de acordo com a teoria construcionista; conhecimento de noções básicas de 
semiologia de psicopatologia e introdução ao DSM-IV-TR; promover o conhecimento sobre critérios de 
diagnóstico de algumas perturbações psicopatológicas, iniciando com as perturbações que apresentam 
prioridade de diagnóstico; aprofundar a capacidade de diagnóstico diferencial e de realização de diagnóstico 
multiaxial em casos clínicos concretos. O objectivo global desta unidade curricular é o domínio teórico e 
prático do diagnóstico de perturbações mentais segundo o DSM-IV-TR. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The curricular unit aims to:  
-stimulate discussion and critical positioning in the concept of mental health according to the Constructivist 
theory;  
-provide knowledge of basic semiology of psychopathology and the introduction to DSM-IV-TR;  
-promote knowledge about diagnostic criteria of certain psychopathological disorders, starting with disorders 
of high priority for diagnosis;  
-develop the capacity to perform differential diagnosis and multiaxial diagnosis of specific clinical cases. The 
overall objective of this curricular unit is the theoretical and practical diagnosis of mental disorders according 
to DSM-IV-TR. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1.Introdução à Psicopatologia: breve história de psiquiatria; críticas ao Diagnostic Statistical Manual; 
desconstrução do conceito de doença mental segundo uma perspectiva construccionista  
2.Noções básicas de semiologia da psicopatologia e principais modelos nosográficos: DSM-IV-TR e CID-10. 
3. Delirium, Demência e outras Perturbações Cognitivas. 
4. Perturbações Mentais Secundárias a um estado físico geral (EFG. 
5. Esquizofrenia e Outras Perturbações Psicóticas. 
6. Perturbações do Humor: Perturbações Unipolares e Bipolares 
7. Perturbações de Adapatação. 
8. Perturbações Dissociativas. 
9. Perturbações Somatoformes. 
10. Perturbações da Personalidade. 
11. Elaboração de diagnóstico multiaxial em casos clínicos para cada perturbação mental. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Introduction to Psychopathology: a brief history of psychiatry; criticism of the Diagnostic and Statistical 
Manual, deconstruction of the concept of mental illness according to a constructionist perspective 
2. Basics of semiotics in psychopathology and the main models of nosographics: DSM-IV-TR and ICD-10. 
3. Delirium, Dementia and other cognitive disorders 
4. Mental Disorders Secondary to general physical conditions (EFG) 
5. Schizophrenia and other Psychotic Disorders 
6. Mood disorders: Unipolar and Bipolar Disorders 
7. Disorders of adaptation 
8. Dissociative Disorders 
9. Somatoform disorders 
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10. Personality Disorders 
11. Development of multiaxial diagnosis in clinical cases for each mental disorder 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

A unidade curricular Psicopatologia I evidencia-se de extrema relevância no âmbito da Licenciatura em 
Psicologia. A unidade curricular inicia-se com uma breve introdução à história da psiquiatria. Contudo, parece 
importante esclarecer os alunos sobre os riscos da atribuição de diagnóstico de perturbações mentais. Neste 
sentido, apresenta-se perspectiva crítica segundo uma abordagem construtivista sobre a atribuição de 
diagnósticos que descuidem a experiência idiossincrática do ser humano. As noções básicas de semiologia 
de psicopatologia permitem compreender os sinais e/ou sintomas posteriormente elaborados no decurso da 
exploração dos critérios das perturbações mentais posteriormente apresentadas. Os critérios de diagnóstico 
de diferentes perturbações mentais são explicitados começando pelas que apresentam prioridade de 
diagnóstico, explanando como cada perturbação se diferencia de outras perturbações de forma a incidir no 
diagnóstico diferencial.  

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

Psychopathology I, confirms its extreme importance in the Degree of Psychology. The curricular unit begins 
with a brief introduction to the history of psychiatry; however, it is important to elucidate students about the 
risks of conveying a diagnosis of mental disorders. Consequently, it presents a critical perspective according 
to the constructivist approach to the task of diagnosis which can neglect the idiosyncratic experience of the 
human being. The basics of semiotics in psychopathology enables students to understand the signs and/or 
symptoms developed later during the exploration of the criteria of mental disorders presented subsequently. 
The criteria for diagnosis of different mental disorders are explained starting with those of high priority 
diagnosis, thus explaining how each disorder is distinguished from other disorders so as to be applied to the 
differential diagnosis. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As metodologias de ensino incluem: exposição oral dos conteúdos teóricos; treino da formulação de 
diagnóstico aplicado a casos práticos; visualização de um filme demonstrativo de sinais e sintomas de 
demência.  
A avaliação contempla a avaliação contínua: dois momentos de avaliação que envolvem dois testes escritos 
que abordam os conteúdos elaborados ao longo do semestre. Cada teste de avaliação vale 50% da nota final. 
A avaliação final inclui um exame sobre os conteúdos teóricos da unidade curricular. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching methods include: oral presentation of the theoretical content; training the formulation of 
diagnosis applied to practical cases; viewing a film which demonstrates signs and symptoms of dementia. 
Evaluation includes continuous assessment: two written examinations which address the syllabus studied 
throughout the semester. Each test is worth 50% of final grade.  
Final evaluation includes a written examination of all the theoretical syllabus of the curricular unit. 

 
6.2.1.8. 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 como facilitadores e 
promotores destes conteúdos. Deste modo, visando a aquisição e a consolidação de competências de 
avaliação dos sintomas e formulação de diagnósticos, as metodologias de ensino indicadas pretendem 
assegurar: um acesso facilitador e esclarecedor aos conteúdos teóricos e práticos; a iniciação ao exercício 
prático de competências de diagnóstico multiaxial; bem como a aplicação destas competências a casos 
clínicos concretos. A proposta de uma metodologia que integra a exposição e o esclarecimento oral dos 
conteúdos, o aprofundamento destes conteúdos através da aplicação direta dos mesmos a casos clínicos 
baseados em histórias reais, vai de encontro aos objectivos a que unidade curricular se propõe. Os conteúdos 
apresentados a cada aula são aplicados a casos clínicos concretos em todas a aulas para treino e 
conhecimento de como os critérios de diagnósticos se traduzem na experiência subjetiva do ser humano. 
A metodologia de avaliação encontra-se delineada no sentido motivador para a assiduidade, a participação e o 
desenvolvimento das competências inerentes aos objectivos da unidade curricular. Na avaliação contínua, os 
testes de avaliação de conhecimentos realizados em dois momentos distintos procuram promover a revisão e 
a consolidação dos conhecimentos teóricos. 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 alunos/as 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. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The objectives of the curricular unit are outlined in coherence with the syllabus which students are expected to 
acquire in regards to its theoretical and practical aspects. As such, the teaching methods play a key role 
insofar as they serve as facilitators and promoters of such content. Thus, in order to acquire and consolidate 
skills of assessing and formulating diagnostic symptoms, the defined teaching methods are intended to 
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ensure: an easier access and understanding of theoretical and practical syllabus; the introduction to the 
practical exercise of multiaxial diagnostic skills, as well as the application of these skills to real clinical cases. 
The proposal for a methodology that combines lectures and oral explanation of syllabus and the development 
of content through its direct application to clinical cases based on true stories, attain the objectives which are 
defined in this curricular unit. The syllabus of each class is applied to concrete clinical cases in every lesson 
so as to train and understand how diagnostic criteria are reflected in the subjective experience of a human 
being. 
The evaluation methodology is outlined in accordance with attendance, participation and skills development 
which relate to the objectives of the curricular unit.  
Continuous assessment: two different periods seek to encourage the revision and consolidation of theoretical 
knowledge. However, final evaluation aims to foster review/revision, clarify any doubts and consolidate 
theoretical and practical knowledge for the students who did not achieve the objectives in ongoing 
assessment. 
The complementarity between teaching methods, evaluation and syllabus ensures coherence between 
methodology and the objectives of the curricular unit. 
 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

American Psychiatric Association (2002). DMS-IV-TR. Lisboa: CLIMEPSI. (publicado na versão original em 
2000). 
Duffy, M., Gillig, S. E., Tureen, R. M., Ybarra, M. A. (2002). A critical look at the DSM-IV. Journal of Individual 
Psychology, 58(4), 363-374. 
Shorter, E. (2005). A historical dictionary of psychiatry. Oxford university press 

 

Mapa IX - Psicologia da Saúde Ocupacional 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Psicologia da Saúde Ocupacional 

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

João Paulo Soares Pereira, 48h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

Aquisição de conhecimentos sobre as bases da psicologia da saúde ocupacional 
Desenvolver competências e espírito critico 
Aquisição de competências sobre o a apreciação, implementação e desenvolvimento de competências ao nível 
da psicologia da saúde ocupacional 
Aquisição das competências necessárias para o exercício da Psicologia da Saúde Ocupacional 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Acquire knowledge on the basis of occupational health psychology 
Develop skills and critical thinking 
Acquire skills of assessment/examination, implementation and development of skills related to occupational 
health psychology 
Acquire skills required to practice Occupational Health Psychology 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

História da Psicologia da Saúde Ocupacional 
•Modelos de Stress no trabalho 
•Stress no trabalho: stressores e efeitos na saúde 
•Violência e agressividade no trabalho: “bullying” 
•Saúde e Segurança em contexto organizacional 
•Conflito trabalho-família e família-trabalho 
•Avaliação de risco no trabalho 
•Investigação e intervenção em Psicologia da Saúde Ocupacional 
•Organizações saudáveis 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

History of Occupational Health Psychology 
• Models of Stress at Work 
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• Stress at work: stressors and health 
• Violence and aggression in the workplace "bullying" 
• Health and Safety in the organizational context 
• Work-family and family-work conflict 
• Assessment of risk at work 
• Research and Intervention in Occupational Health Psychology 
• Healthy organizations  

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Sendo uma unidade curricular que pretende o desenvolvimento de competências teórico-práticas dentro de 
uma área específica, os conteúdos a abordar visam a demostração de metodologias que cumprem estes 
objetivos, sempre integrados em modelos teóricos que as sustentam, e inerentes às temáticas fundamentais 
em Psicologia da Saúde Ocupacional. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

Since this curricular unit aims to develop theoretical and practical skills within a specific area, the purpose of 
the syllabus is to address the demonstration of methods that attain these objectives, which are always 
integrated in the theoretical models that underpin them, and inherent to the fundamental issues of 
Occupational Health Psychology. 
 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Baseado no ensino por desenvolvimento de competências, os alunos serão chamados a participar 
activamente nas aulas, desenvolvendo conteúdos teóricos, que depois de expostos no seu fundamento pelo 
docente, serão expostos na especificidade pelos alunos. Estes assumem a responsabilidade, orientados pelo 
docente, de dar uma aula sobre conteúdos pré-determinados, e dos quais organizam ainda a avaliação. 
Desta forma, a metodologia de ensino será fundamentalmente participativa, fazendo-se notar na avaliação da 
unidade curricular, e na sua vertente contínua, que entrará em consideração com:  
-Revisão critica de dois textos a distribuir nas aulas (40%) 
-Apresentação de uma aula (30%) 
-Prova de avaliação de conhecimentos (15%)  
-Participação nas aulas e atividades (15%) 
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Teaching methods are based on skills of development, so students are required to actively participate in class, 
in order to develop theoretical concepts, which once taught in relation to its foundation, students will further 
develop in specificity. Thus students take on responsibility, though guided by the teacher, to give a lecture on 
pre-determined content of which they need to organize the assessment. 
As a result, the teaching methodology is fundamentally participatory which will be included in the assessment 
of the curricular unit, this is continuous, and will be divided as follows: 
-Critical review of two texts to be distributed in class (40%) 
-Presentation of a lecture (30%) 
- Written examination (15%) 
- In-class participation and activities (15%) 

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

Com uma preponderância da avaliação contínua a ser considerada na vertente mais prática e aplicada (85% da 
nota final), pretende-se avaliar, segundo grelha que é fornecida aos alunos, a sua competência na 
aplicabilidade dos conceitos que vão sendo desenvolvidos em ambiente de sala de aula. A realização de uma 
prova escrita, também ela centrada na análise prática, com a apresentação de casos, e ou reflexões sobre 
situações práticas, se poderá inserir na vertente anteriormente exposta, sendo que visam fundamentalmente o 
confronto com a sustentabilidade dos conhecimentos adquiridos. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The preponderance of continuous assessment focused more on practical and applied aspects (85% of final 
grade), aims to assess, according to a table/chart distributed to students, the competence of applicability of 
the concepts studied in class. Writing an examination, based on practical analysis, with the presentation of 
cases, or reflections on practical situations, can also be added to the previously situation, for it is mainly 
aimed at confronting the sustainability of the knowledge acquired. 
 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Quick, J. C., & Tetrick, L. E. (Eds.) (2003). Handbook of Occupational Health Psychology. Washington, DC: APA 
McIntyre, S. E. & Houdmont, J. (Eds.) (2006). Occupational Health Psychology: European perspectives on 
research, education and practice. Maia: ISMAI Publications. 
McIntyre, S. E. & Houdmont, J. (Eds.) (2006). Occupational Health Psychology: key papers of the European 
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Academy of Occupational Health Psychology, 7th Edition. Maia: ISMAI Publications. 
Houdmont, J & McIntyre, S. E. (Eds.) (2005). Occupational Health Psychology: key papers of the 6th Annual 
Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology. Maia: ISMAI Publications. 
Rossi, A. M., Perrewé, P. L., & Sauter, S. L. (2005). Stress e qualidade de vida no trabalho: perspectivas atuais 
da saúde ocupacional. São Paulo: Editora Atlas. 
Vaz Serra, A. (1999). O stress na vida de todos os dias. Coimbra 

 

Mapa IX - Sociologia 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Sociologia 

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

Ana Sofia Antunes das Neves, 0h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

José Augusto Teixeira Maia Marques, 48h 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

José Augusto Teixeira Maia Marques, 48h 

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

Apresentar as principais áreas temáticas da Sociologia; Identificar e distinguir algumas das principais 
correntes sociológicas; Promover o pensamento crítico e os hábitos da interrogação sociológica; Familiarizar-
se com a lógica de investigação científica em sociologia; Reflectir sobre a importância da Sociologia no 
mundo actual; Desenvolver capacidade crítica face às diferentes realidades socio-culturais; Perceber a 
importância da disciplina de Sociologia na área da Psicologia. Competências a adquirir: Capacidade de 
perspectivar a Sociologia enquanto ciência, ao familiarizar-se com os problemas que constituem o campo 
disciplinar da Sociologia; Capacidade de perceber os contributos da Sociologia e de outras ciências sociais 
complementares para entender a sociedade contemporânea; Capacidade de identificar e reflectir sobre os 
métodos e as técnicas de investigação utilizados na Sociologia. Integrar as competências no interesse da 
Licenciatura a que a disciplina pertence. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Introducing the main topics of Sociology;  
-identify and distinguish some of the main sociological trends; promote critical thinking and habits of 
sociological inquiry;  
-familiarize oneself with the logic of scientific research in Sociology;  
-reflect on the importance of Sociology in the modern world;  
-develop critical skills in relation to different socio-cultural realities;  
-understand the importance of the discipline of Sociology in the field of Psychology.  
Acquiring skills:  
-perceive Sociology as a science, in the act of becoming familiar with the problems which relate to the field of 
Sociology;  
-understand the contributions of Sociology and other social sciences to further understand the contemporary 
society  
-identify and reflect on the methods and research techniques used in Sociology.  
-include skills in the interest of the Degree which the curricular unit belongs to. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

01.Sociologia – Uma introdução; O que é a sociologia, Sociologia e Ciências Sociais, Sociologia, sociedade e 
contemporaneidade 
02.Escolas do Pensamento Sociológico: Precursores, Tendências actuais 
03.Métodos e técnicas de investigação: Observação, Trabalho de Campo, Trabalho de Gabinete, Estatística 
04.Dimensões da sociedade: Natureza humana, Grupos Sociais, Função, Papel e Estatuto, Conflito social, 
Estruturas e sistemas sociais 
05.Cultura e socialização: Realidade cultural, Processo de socialização, Identidades Colectivas e Minorias 
06.Comunidades humanas  
07.Economia, sociedade e território: Economia e modo de produção, Divisão social do trabalho, Estratificação 
social, Classes sociais, Divisões sociais, Povoamento, Urbano/Rural 
08.Poder e autoridade: Formas de autoridade, Tipos de Poder, Pobreza 
09.Crime e desvio:Crime e explicação, Crime e desvios, Crime e criminosos 
10.Crenças, valores e representações: Campo simbólico, Ideologia, Crença, Religião, Grupos religiosos 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

01. Sociology - An Introduction, What is Sociology, Sociology and Social Sciences, Sociology, society and 
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contemporaneity 
02. Sociological Schools of Thought: followers, current trends 
03. Research methods and techniques: observation, field work, office job, statistics 
04. Dimensions of society: human nature, social groups, function, role and status, social conflict, social 
structures and systems 
05. Culture and socialization: cultural reality, socialization process, collective and minority identities 
06. Human communities 
07. Economy, society and territory: Economics and mode of production, social division of employment, social 
stratification, social class, social divisions, settlement, urban / rural 
08. Power and authority: forms of authority, types of power, poverty 
09. Crime and Deviance: crime and explanation, crime and deviations, crime and criminals 
10. Beliefs, principles and representations: symbolic field, ideology, belief, religion, religious groups 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Os conteúdos programáticos possibilitam o cumprimentos dos objectivos e resultados de aprendizagem 
identificados, já que problematizam de modo reflexivo e a um nível conceptual e analítico perspectivas, 
modalidades e técnicas de investigação qualitativa indispensável à concepção, implementação e 
acompanhamento de um projecto de investigação teórico e/ou aplicado. Perceber o modo como se planeia o 
processo e/ou projecto de investigação, o modo como se definem questões, hipóteses e amostra, é vital à sua 
recolha, análise, e tratamento. Assim, a definição, estrutura e sequência dos conteúdos programáticos resulta 
da convicção que o desenvolvimento de uma perspectiva informada sobre as diferentes modalidades, técnicas 
e implicações do processo de investigação científica é crítica para a consolidação de conhecimentos que 
possibilitem aos estudantes avaliar com diferentes opções metodológicas, escolher um caminho e conceber, 
estruturar e acompanhar a sua execução. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The syllabus enables students to achieve the objectives and defined learning outcomes, for it raises issues in 
a reflexive/analytical manner both at a conceptual level and analytical perspectives, methods and techniques 
of qualitative research essential to the planning, implementation and supervising of a research project either 
theoretical or applied. Furthermore, understanding how to plan the process and/or execute a research project 
as well as how to define queries, hypotheses and sampling, are vital factors in the collection, analysis and 
treatment of data. Thus, the definition, structure and sequence of the syllabus centers on the conviction that 
the development of an informed perspective on different methods, techniques and implications of the research 
process becomes critical for the consolidation of knowledge that enables students to assess/examine different 
methodological options, choose a path and plan, structure and thus supervise its implementation. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Exposição de temas gerais para discussão; discussão de textos previamente distribuídos; visionamento de 
vídeos antropológicos com preparação prévia e disponibilização de material de apoio via Portal do ISMAI. 
Processo de Avaliação: Avaliação Contínua - Realização de um teste escrito em dois momentos (30+30=60%) e 
de fichas de visionamento de vídeos (30%). A participação, atitude e iniciativa valerão 10%. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Presenting general topics for discussion; discussion of texts previously distributed; viewing anthropological 
videos as prior preparation and provision of support material via the website.  
Process of assessment: continuous: a written examination on two occasions (30 +30 = 60%) in addition to 
worksheets and a file related to the observed videos (30%). Participation, attitude and initiative are worth 10%. 

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

As metodologias estão de acordo com os objectivos da unidade: contribuir para o desenvolvimento de 
competências de ordem conceptual, analítica, metodológica, reflexiva e relacional, no que toca às 
perspectivas, modalidades e técnicas de investigação para que os estudantes definam, desenhem, 
implementem e monitorizem o seu próprio projecto. As metodologias de ensino perspectivadas ajustam-se 
aos objectivos da unidade curricular ao enfatizar três componentes centrais do processo de aprendizagem: 
componente sociocultural, estimulando as condições para o desenvolvimento da autonomia, auto-
aprendizagem e competências de resolução de problemas, graças a dinâmicas de atitude e de relacionamento 
interpessoal; componente técnico-científica, estimulando o desenvolvimento de conhecimentos susceptíveis 
de integrar conceitos teórico-práticos; componente prática, estimulando reflexividade e aplicabilidade prática 
de conceitos e modelos, ajustando-se às necessidades do mercado de trabalho. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit:  
-contribute to the development of conceptual, analytical, methodological, reflexive and relational skills as 
regards to prospects, methods and investigative techniques for students to define, plan, implement and 
supervise their own project.  
Teaching methodologies aim to achieve the objectives of the curricular unit with greater emphasis on three 
core components of the learning process:  
-cultural; stimulating the conditions for the development of autonomy, self-learning and problem solving skills 
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thanks to dynamic attitudes and interpersonal relationships;  
-technical/scientific; stimulating the development of knowledge which is likely to integrate theoretical and 
practical concepts,  
-practical; stimulating analysis and practical application of concepts and models so as to adjust them to the 
needs of the job market. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

ALMEIDA, João Ferreira de (Coord.) – Introdução à Sociologia. Lisboa: Universidade Aberta, 1995. 
COSTA, António Firmino da – Sociologia – o que é?. Lisboa: Difusão Cultural, 2007. 
DURKHEIM, Émile – As Regras do Método Sociológico. Lisboa, Ed. Presença, 2007. 
ELIAS, Norbert – Introdução à Sociologia. Lisboa: Edoções 70, 2005. 
GIDDENS, Anthony – Sociologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2006. 

 

Mapa IX - Antropologia Sócio-Cultural 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Antropologia Sócio-Cultural 

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

João Manuel Castro Faria Salgado, 0h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

José Augusto Teixeira Maia Marques, 48h  

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

José Augusto Teixeira Maia Marques, 48h  

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

Perspectivar, na óptica antropológica, o desenrolar dos processos de formação, desenvolvimento e evolução 
da cultura e da sociedade e levar os alunos a familiarizar-se com o conhecimento antropológico, nas suas 
vertentes de estudo mais significativas, bem como iniciá-los nas técnicas e métodos de pesquisa, fornecendo-
lhes os principais instrumentos de trabalho. Integrar as competências no interesse da Licenciatura a que a 
disciplina pertence. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Perceive, in a anthropological perspective, the improvement of training, development and evolution of culture 
and society and guide students to become familiar with anthropological knowledge, in its most significant 
aspects of study, as well as start them on the research techniques and methods, thus providing them with key 
tools. Integrate skills in the interest of the Degree which this curricular unit belongs to. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1 ANTROPOLOGIA: HORIZONTES 
Origens e significado 
Áreas de acção 
Métodos e Questões 
2 CULTURA 
Conceitos e formas de cultura 
Dinâmica cultural 
Cultura e culturas – relativismo cultural 
3 ECONOMIA E SOCIEDADE 
Cultura material e sistema económico 
Modos de subsistência 
A sociedade rural/camponesa 
4 ORGANIZAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA 
Sociabilidade e relações sociais 
Família e parentesco 
Estratificação social 
Organização e controle sociopolítico  
5 REPRESENTAÇÕES COLECTIVAS 
Cultura espiritual 
Crenças, religião e magia  
Formas de comunicação, linguagem, artes, conhecimento  
6 ANTROPOLOGIA E ANTROPOLOGIAS  
Antropologia aplicada 
Antropologia da alimentação 
Antropologia do desenvolvimento 
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Antropologia da morte 
7 ANTROPOLOGIA E PSICOLOGIA 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1 - ANTHROPOLOGY: HORIZONS 
Origins and meaning 
Areas of action 
Methods and Issues 
2 - CULTURE 
Concepts and forms of culture 
Cultural dynamics 
Culture and cultures - cultural relativism 
3 - ECONOMY AND SOCIETY 
Culture Material and economic system 
Livelihoods 
Society rural / peasant 
4 - SOCIAL AND POLITICAL ORGANIZATION 
Sociability and social relationships 
Family and Kinship 
Social Stratification 
Sociopolitical control and organization 
5 - COLLECTIVE REPRESENTATIONS 
Spiritual culture 
Beliefs, religion and magic 
Forms of communication, language, arts, knowledge 
6 - ANTHROPOLOGY AND ANTHROPOLOGIES 
Applied anthropology 
Anthropology of food 
Anthropology of Development 
Anthropology of Death 
7 - ANTHROPOLOGY AND PSYCHOLOGY 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Os conteúdos programáticos possibilitam o cumprimentos dos objectivos e resultados de aprendizagem 
identificados, já que problematizam de modo reflexivo e a um nível conceptual e analítico perspectivas, 
modalidades e técnicas de investigação qualitativa indispensável à concepção, implementação e 
acompanhamento de um projecto de investigação teórico e/ou aplicado. Perceber o modo como se planeia o 
processo e/ou projecto de investigação, o modo como se definem questões, hipóteses e amostra, é vital à sua 
recolha, análise, e tratamento. Assim, a definição, estrutura e sequência dos conteúdos programáticos resulta 
da convicção que o desenvolvimento de uma perspectiva informada sobre as diferentes modalidades, técnicas 
e implicações do processo de investigação científica é crítica para a consolidação de conhecimentos que 
possibilitem aos estudantes avaliar com diferentes opções metodológicas, escolher um caminho e conceber, 
estruturar e acompanhar a sua execução. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The syllabus enables students to achieve the objectives and defined learning outcomes, for it raises issues in 
a reflexive/analytical manner both at a conceptual level and analytical perspectives, methods and techniques 
of qualitative research essential to the planning, implementation and supervising of a research project either 
theoretical or applied. Furthermore, understanding how to plan the process and/or execute a research project 
as well as how to define queries, hypotheses and sampling, are vital factors in the collection, analysis and 
treatment of data. Thus, the definition, structure and sequence of the syllabus centers on the conviction that 
the development of an informed perspective on different methods, techniques and implications of the research 
process becomes critical for the consolidation of knowledge that enables students to assess/examine different 
methodological options, choose a path and plan, structure and thus supervise its implementation. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Exposição de temas gerais para discussão; discussão de textos previamente distribuídos; visionamento de 
vídeos antropológicos com preparação prévia e disponibilização de material de apoio via Portal do ISMAI. 
Processo de Avaliação: Avaliação Contínua - Realização de um teste escrito em dois momentos (30+30=60%) e 
de fichas e um dossiê de visionamento de vídeos (30%). A participação, atitude e iniciativa valerão 10%. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Presenting general topics for discussion; discussion of texts previously distributed; viewing anthropological 
videos as prior preparation and provision of support material via the website.  
Process of assessment: continuous: a written examination on two occasions (30 +30 = 60%) in addition to 
worksheets and a file related to the observed videos (30%). Participation, attitude and initiative are worth 10%. 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 
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As metodologias estão de acordo com os objectivos da unidade: contribuir para o desenvolvimento de 
competências de ordem conceptual, analítica, metodológica, reflexiva e relacional, no que toca às 
perspectivas, modalidades e técnicas de investigação para que os estudantes definam, desenhem, 
implementem e monitorizem o seu próprio projecto. As metodologias de ensino perspectivadas ajustam-se 
aos objectivos da unidade curricular ao enfatizar três componentes centrais do processo de aprendizagem: 
componente sociocultural, estimulando as condições para o desenvolvimento da autonomia, auto-
aprendizagem e competências de resolução de problemas, graças a dinâmicas de atitude e de relacionamento 
interpessoal; componente técnico-científica, estimulando o desenvolvimento de conhecimentos susceptíveis 
de integrar conceitos teórico-práticos; componente prática, estimulando reflexividade e aplicabilidade prática 
de conceitos e modelos, ajustando-se às necessidades do mercado de trabalho. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit:  
-contribute to the development of conceptual, analytical, methodological, reflexive and relational skills as 
regards to prospects, methods and investigative techniques for students to define, plan, implement and 
supervise their own project.  
Teaching methodologies aim to achieve the objectives of the curricular unit with greater emphasis on three 
core components of the learning process:  
-cultural; stimulating the conditions for the development of autonomy, self-learning and problem solving skills 
thanks to dynamic attitudes and interpersonal relationships;  
-technical/scientific; stimulating the development of knowledge which is likely to integrate theoretical and 
practical concepts,  
-practical; stimulating analysis and practical application of concepts and models so as to adjust them to the 
needs of the job market. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

AGUIRRE-BASTÁN, Angel. (ed.) - Diccionario Temático de Antropologia. 2ª edição Barcelona: Boixareu, 2005. 
AUGÉ, Marc; COLLEYN, Jean-Paul – A Antropologia. Lisboa: Edições 70, 2005. 
RIBEIRO, José da Silva – Métodos e Técnicas de Investigação em Antropologia. Lisboa: Universidade Aberta, 
2003. 
RIVIÈRE, Claude - Introdução à Antropologia. Lisboa: Edições 70, 2000. 
SANTOS, Armindo dos – Antropologia Geral – Etnografia, Etnologia, Antropologia Social. Lisboa: Universidade 
Aberta, 2002. 

 

Mapa IX - Epistemologia 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Epistemologia 

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

Liliana Maria Alves de Meira, 144h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

Os objetivos da unidade curricular são: (i) compreender os significados e os propósitos da Epistemologia 
como Ciência; (ii) conhecer as características fundamentais do processo científico, promovendo a avaliação 
das possibilidades e limites do discurso e da prática científicos de acordo com diferentes posicionamentos 
ontológicos e epistemológicos defendidos por paradigmas de ciência distintos; (iii) desenvolver competências 
de reflexão sobre a evolução da Psicologia como Ciência e seu atual estatuto epistemológico; e (iv) 
compreender as implicações práticas de diferentes paradigmas de cientificidade para a Psicologia como 
Ciência. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The objectives of the curricular unit are:  
(i) understand the meanings and purposes of Science and Epistemology,  
(ii) understand the fundamental characteristics of the scientific process, by promoting the evaluation of the 
possibilities and limits of discourse and scientific practice in accordance with different ontological and 
epistemological positions supported by paradigms of distinct sciences, 
(iii) develop skills of reflection about the evolution of Psychology as a science and its current epistemological 
status,  
(iv) understand the practical implications of different scientific paradigms for Psychology as a science. 
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1.Introdução à Epistemologia 
1.1.Períodos de evolução das questões em torno da Ciência 
1.2.Tipos e categorias de Epistemologia 
2.Paradigmas de cientificidade: Pressupostos ontológicos, epistemológicos e metodológicos 
3.Positivismo 
3.1. Realismo ontológico 
3.2. Dualismo e objetivismo epistemológico 
3.3. Experimentalismo / Empirismo metodológico  
4.Pós-positivismo 
4.1. Realismo Crítico como ontologia 
4.2. Dualismo e objetivismo modificados como base epistemológica 
4.3. Experimentalismo modificado como metodologia 
4.4. O modelo hipotético – dedutivo de K. Popper (1961) 
5.Teorias Críticas  
5.1.Realismo histórico como ontologia 
5.2.Epistemologia transacional e subjetivista 
5.3.Metodologia dialógica e dialética 
6.Construtivismo 
6.1.Relativismo ontológico 
6.2.Epistemologia transacional e subjetivista 
6.3.Metodologias baseadas na hermenêutica e dialética 
6.4.A possibilidade de um quinto paradigma: Paradigma pós-moderno 
7.Implicações práticas para a Psicologia como Ciência 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Introduction to Epistemology 
1.1. Periods of evolution concerning issues around Science 
1.2. Types and categories of Epistemology 
2. Scientific paradigms: ontological, epistemological and methodological Assumptions 
3. Positivism 
3.1. Ontological realism 
3.2. Epistemological dualism and objectivism 
3.3. Methodological experimentalism / Empiricism 
4. Post-positivism 
4.1. Critical Realism as ontology 
4.2. Dualism and objectivism modified as epistemological based 
4.3. Modified Experimentalism as a method 
4.4. The hypothetical model - deductive by K. Popper (1961) 
5.Critical theories 
5.1.Historical realism as ontology 
5.2.Transactional and subjectivist epistemology 
5.3.Methodology dialogical and dialectical 
6. Constructivism 
6.1.Ontological relativism 
6.2.Transactional and subjectivist epistemology 
6.3.Methodologies based on hermeneutics and dialectics 
6.4.The possibility of a fifth paradigm: post-modern Paradigm 
7. Practical implications for Psychology as a Science 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

A UC inicia com a caracterização da Epistemologia como disciplina autónoma com o objetivo promover a 
compreensão dos seus significados e objetivos como Ciência. Prossegue com a apresentação de quatro 
principais paradigmas de cientificidade com o intuito de dar a conhecer as características fundamentais do 
processo científico, promovendo a avaliação das possibilidades, dos limites do discurso e das práticas 
científicas de acordo diferentes posicionamentos ontológicos e epistemológicos. A reflexão em torno das 
implicações práticas e metodológicas para a Psicologia como Ciência emergentes dos pressupostos 
ontológicos e epistemológicos dos quatro paradigmas de cientificidade abordados visa, por um lado, 
estabelecer a ponte entre os diferentes paradigmas e a construção do conhecimento em Psicologia e, por 
outro lado, promover competências de reflexão sobre a evolução e o estatuto epistemológico atual da 
Psicologia como Ciência. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

This curricular unit begins with the characterization of Epistemology as a separate discipline in order to 
promote understanding of its meaning and objectives as a Science. It continues with the presentation of four 
major scientific paradigms so that students know the fundamental characteristics of the scientific process, 
thus promoting the assessment of the possibilities, limits of discourse and scientific practices according to the 
different ontological and epistemological positions. The reflection on the practical and methodological 
implications for the emerging science of psychology as ontological and epistemological assumption of the 
four scientific paradigms previously discussed aims, first, to establish a bridge between different paradigms 
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and the construction of the understandng in Psychology and the other to promote skills of reflection on the 
evolution and current epistemological status of Psychology as a science. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

A UC tem duas principais metodologias de ensino: (i) a exposição oral dos conteúdos programáticos e o 
esclarecimento de dúvidas em torno dos mesmos pela docente; e (ii) a leitura, análise e discussão de textos 
alusivos aos conteúdos explanados, em pequeno e em grande grupo, supervisionadas pela docente. A análise 
e discussão dos textos são consolidadas através da realização, em contexto de sala de aula, de uma reflexão 
escrita por cada estudante em torno de cada conteúdo abordado. No final do semestre, o conjunto de 
reflexões escritas realizadas ao longo das aulas por cada estudante é entregue à docente sob a forma de um 
dossiê.  
A UC tem como metodologias de avaliação: (i) a avaliação contínua, através da realização de dois mini-testes 
(50%) e da avaliação do dossiê com a compilação das reflexões escritas realizadas por cada estudante durante 
o semestre (50%); e (ii) a avaliação final, através de um exame escrito (100%). 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The curricular unit presents key teaching methodologies: 
(i) oral presentation of the syllabus and clarifying questions concerning it,  
(ii) reading, analysis and discussion of texts depicting the contents explained in small and large groups, under 
the supervision of the teacher. Thus the analysis and discussion of texts are consolidated in class, written 
reflection by each student regarding the content addressed. At the end of the semester, the different written 
reflections carried out in class by each student are submitted to teachers in the form of a dossier. 
The evaluation methodologies are:  
(i) continuous: two written mini-tests (50%) and the assessment of the dossier which compiles the written 
reflections of each student throughout the semester (50%);  
(ii) final: a test written examination (100%). 

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

A exposição oral e o esclarecimento dos conteúdos programáticos pela docente permitem introduzir e 
apresentar uma perspetiva geral e, posteriormente, mais aprofundada do que é a Epistemologia e das suas 
implicações para a definição de Ciência, nomeadamente, para a Psicologia como Ciência. Neste sentido, o 
estudante tem a possibilidade de aceder e de compreender os significados e os objetivos da Epistemologia, 
bem como as características fundamentais do processo científico ao avaliar as possibilidades e os limites do 
discurso e das práticas científicas de acordo com diferentes posicionamentos ontológicos e epistemológicos 
defendidos por paradigmas de ciência distintos. A exposição oral de cada paradigma de cientificidade é 
seguida da análise e discussão em pequeno e em grande grupo de textos alusivos aos mesmos, com o intuito 
de incentivar o estudante a refletir autonomamente sobre os conteúdos oralmente expostos pela docente, bem 
como a estabelecer a ponte para as implicações práticas para a Psicologia. O processo de aquisição e de 
domínio autónomo dos conteúdos é consolidado através da realização de uma breve reflexão escrita sobre os 
mesmos, que serve de elemento para a avaliação contínua do estudante na UC. O exercício de reflexão escrita 
permite ao aluno organizar, sequenciar e sumariar a coerência do seu argumento e posição em relação aos 
conteúdos em causa, otimizando o processo de aprendizagem e o desenvolvimento do pensamento crítico. Ao 
longo das aulas, a análise e a discussão de textos em pequeno e em grande grupo é supervisionada e 
moderada pela docente, que procura esclarecer dúvidas e, sobretudo, promover a reflexão crítica em torno 
dos conteúdos. As duas metodologias de ensino estimulam através da reflexão crítica autónoma a 
compreensão da evolução da Psicologia como Ciência, do seu estatuto epistemológico atual e das 
implicações práticas dos diferentes paradigmas de cientificidade, bem como o desenvolvimento e a 
consolidação de competências individuais de reflexão autónoma e crítica sobre conteúdos no geral. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The oral presentation and clarification of syllabus by the teacher enables the introduction and presentation of a 
general perspective followed by a more in-depth understanding of what Epistemology is and its implications 
for the definition of science, in particular, to Psychology as a science. Therefore, students have the ability to 
access and comprehend the meanings and purposes of Epistemology and the fundamental characteristics of 
the scientific process to evaluate the possibilities and limits of scientific discourse and practices according to 
different ontological and epistemological positions advocated by different paradigms of science. The oral 
presentation of each scientific paradigm is followed by the analysis and discussion, in small and large groups, 
of texts that interest students, in order to encourage them to think independently about the contents presented 
orally by the teacher, as well as create a bridge between practical implications for Psychology. The process of 
the acquisition and autonomous understanding of syllabus is consolidated by performing a brief written 
reflection about them, and consequently this serves as input for the ongoing assessment of students in this 
curricular unit.  
The written reflection exercise makes students organize, sequence and summarize the coherence of their 
argument and position themselves in relation to the topic in question, thus optimizing the learning process and 
the development of critical thinking.  
Throughout the lessons, the analysis and discussion of texts, in small and large group, is supervised and 
moderated by the teacher, who seeks to clarify any doubts and, above all, promote critical thinking about the 
syllabus. Both teaching methodologies encourage independent critical thinking through the understanding of 
the evolution of Psychology as a science, the epistemological status of current and practical implications of 

Page 122 of 169ACEF/1112/15397 — Guião para a auto-avaliação

2012-11-28http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=8643bb6d-9213-13d...



the different scientific paradigms, as well as the development and consolidation of individual skills for 
independent and critical reflection on content in general. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Christensen, L. B. (2004). Experimental Methodology (9th edition). Boston: Pearson 
Kitchener, R. F. (2005). Logical Positivism, Naturalistic Epistemology, and the Foundations of Psychology. 
Behavior and Philosophy, 32, 37-54 
Lincoln, Y. S., Lynham, S. A., & Guba, E. G. (2011). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging 
confluences, revisited. In a N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The SAGE handbook of qualitative research (4th 
edition) (pp. 97-128). Thousand Oaks: SAGE. 
Neves, S. & Nogueira, C. (2005). Metodologias Feministas: A reflexividade ao serviço da investigação nas 
ciências sociais. Psicologia: Reflexão e Crítica, 18(3), 408-412 
Nogueira, C., Neves, S., & Barbosa, C. (2005). Fundamentos construcionistas sociais e críticos para o estudo 
do género. Psicologia: Teoria, Investigação e Prática, 19(2), (s/p.) 
Popper, K. (1961). A Miséria do Historicismo. São Paulo: Cultrix  

 

Mapa IX - Psicologia Social I 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Psicologia Social I 

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

Helena de Sá Marques da Silva Machado, 144h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

Assimilar os principais conceitos da Psicologia Social nos seus diferentes domínios, bem como os 
conhecimentos relevantes de áreas afins, com o intuito de adquirir capacidades tendentes à implementação de 
tais conhecimentos. 
Compreender a dinâmica do comportamento humano, no sentido de fomentar capacidades de intervenção a 
nível individual, grupal e comunitário.  
Realçar a importância das relações interpessoais.  
Desenvolver o espírito crítico no sentido de incrementar capacidades de abertura a novos conhecimentos na 
área da Psicologia Social.  
Estimular a iniciação à investigação com a finalidade de promover competências académicas. 
Pesquisar e estruturar de forma autónoma o conhecimento científico produzido na Psicologia Social sobre um 
determinado tema, a fim de desenvolver capacidades metodológicas que permitam a construção adequada de 
instrumentos de investigação e técnicas de intervenção a aplicar às ciências sociais, particularmente à 
Psicologia Social. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

-assimilate key concepts of Social Psychology in its different fields, as well as the relevant understanding of 
related areas, in order to acquire skills leading to the implementation of such knowledge. 
-understand the dynamics of human behavior, to foster skills of individual, group and community intervention. 
-highlight the importance of interpersonal relationships. 
-develop critical thinking skills in order to increase openness to new knowledge in the area of Social 
Psychology. 
-encourage research initiative for the purpose of promoting academic skills. 
-search and structure, in an autonomous manner, scientific understanding in Social Psychology on a given 
topic, so as to develop appropriate methodological skills to allow the proper construction of research 
instruments and techniques of intervention to be applied to social sciences, in particular, to Social 
Psychology. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1.Psicologia Social 
a.Definição e contextualização 
b.História da Psicologia Social 
c.Investigação em Psicologia Social 
d.Principais teorias 
2.O Self em Psicologia Social 
a.Origem do self 
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b.Avaliação do self 
c.Self e interações sociais 
3.O outro e a sociabilidade 
a.Facilitação social 
b.Dificultação social 
4.Normas sociais 
a.Formação de normas 
5.Conformidade e obediência 
6.Resistência e inovação 
7.Formação de Impressões 
8.Locus de Controlo 
a.Definição 
b.Perda de Controlo 
9.Atribuição Causal 
a.Teorias de atribuição causal 
b.Erros de atribuição 
10.Atitudes 
a.Noção de atitude 
b.Funções psicológicas das atitudes 
c.Formação de atitudes 
d.Medida de atitudes 
e.Atitudes e comportamento 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Social Psychology 
a. Definition and context 
b. History of Social Psychology 
c. Research in Social Psychology 
d. Major theories 
2. The Self in Social Psychology 
a. Origin of the Self 
b. Evaluation of Self 
c. Self and social interactions 
3. The other and sociability 
a. Social facilitation 
b. Social hindering  
4. Social norms 
a. Training standards 
5. Conformity and obedience 
6. Resistance and innovation 
7. Impression formation 
8. Locus of control 
a. Definition 
b. Loss control 
9. Causal attribution 
a. Theories of causal attribution 
b. Assignment errors 
10. Attitudes 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Os conteúdos programáticos focam-se nos elementos-chave da psicologia social tentando criar uma base de 
conteúdos que serão posteriormente desenvolvidos no segundo semestre na unidade curricular de Psicologia 
Social II. Pretende-se enquadrar este conjunto de conteúdos com os conceitos adquiridos em outras unidades 
curriculares (por exemplo ciências sociais e sociologia) tentando criar a noção da necessidade de 
multidisciplinaridade para o crescimento da Psicologia Social enquanto ciência. Tenta-se que os alunos 
consigam compreender os conceitos aplicando-os a situações do quotidiano tanto enquanto futuros 
psicólogos, como seres humanos. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The syllabus focuses on the key elements of Social Psychology in order to create a content base which will be 
further developed in the second semester of the curricular unit in Social Psychology II. The intention is to make 
the bridge between this content and the concepts acquired in other curricular units (e.g. social sciences and 
sociology) thus creating the notion of the need for a multidisciplinary approach to the growth of Social 
Psychology as a science. Continuous effort is made so that students are able to understand the concepts 
when applying them to everyday situations as future psychologists, and as human beings. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Execução pedagógica: um conjunto variado de métodos e processos de formação tais como exposição, 
diálogo, utilização de meios audio-visuais, emprego de metodologias de tipo activo como o debate, painel, 
mesa redonda, realização/resolução de fichas de trabalho e de exercícios práticos, bem como a elaboração e 
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apresentação oral de trabalhos de investigação em grupo e/ou individual, etc. 
Na avaliação contínua será utilizada a seguinte fórmula: 1º Teste (35%) + 2º Teste (35%)+ Trabalho grupo ou 
individual(30%). Avaliação final composta por um exame escrito. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Teaching methodologies: a variety of training methods and processes such as presentation, discussion, use of 
audiovisual aids, active teaching methodologies such as debate, panel sessions, roundtable, 
completion/resolution of worksheets and practical exercises as well as the preparation and oral presentation of 
a research assignment in groups and/or individual, etc.. 
Continuous assessment: 1st written examination (35%), 2nd written test (35%), individual or group work (30%).  
Final evaluation consists of a written examination. 

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

As aulas são lecionadas em diálogo e debate de casos e situações de forma a conseguir que os/as alunos/as 
apliquem os conceitos a um conjunto de situações analisadas pela psicologia social. São apresentados 
exercícios e fichas de trabalho que contribuam para fomentar a aplicação dos conceitos levando a uma maior 
operacionalização dos construtos. Os alunos realizam um trabalho de investigação com o objectivo de 
cimentar conhecimentos, a nível de metodologias de investigação, adquiridos no ano anterior e de 
operacionalizar as noções de investigação em psicologia social. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

Classes are focused on the discussion and debate of clinical cases and situations so that students apply the 
concepts to a set of analyzed scenarios through Social Psychology. There are exercises and worksheets 
handed out to students to help them apply concepts, thus attaining greater operationalization of the 
constructs. Students do research so as to strengthen understanding, related to research methodologies, 
acquired the previous year, and to operationalize the concepts of research in Social Psychology. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Leyens, J. Ph. & Yzerbyt, V. (1999). Psicologia Social. Lisboa: Edições 70, Lda.  
Neto, F. (1998). Psicologia Social. Lisboa: Universidade Aberta.  
Vala, J. & Monteiro, M. B. (1993). Psicologia Social. Lisboa: F.C.G.  

 

Mapa IX - Psicologia da Educação 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Psicologia da Educação 

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

Márcia Helena de Sá Marques da Silva Machado, 96h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Francisco Luís Baptista de Sá Silva Machado, 48h 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Francisco Luís Baptista de Sá Silva Machado, 48h 

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

- Adquirir conhecimentos sobre problemáticas, quadros teóricos,modelos, estratégias e técnicas de 
intervenção em Psicologia da Educação 
-Conhecimento e questionamento das práticas educativas:porquê?para quê?para quem?quando?como? 
- Desenvolvimento da autonomia,criatividade e consciência crítica. 
- Adquirir conhecimentos que permitam a criação de materiais para avaliação e intervenção em psicologia da 
educação  
- Fomentar a investigação científica na área da Psicologia da Educação. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

- acquire knowledge about issues, frameworks, models, strategies and technical intervention in Educational 
Psychology 
-understand and question educational practices: why? what for? for whom? When? How? 
- develop autonomy, creativity and critical awareness 
- acquire knowledge which allows the creation of materials for assessment and intervention in Educational 
Psychology 
- promote scientific research in the area of Educational Psychology. 
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1- A Ecologia do Desenvolvimento Humano. 
1.1 As estruturas da Ecologia do Desenvolvimento Humano: 
1.1.1 Microssistema 
1.1.2 Mesossistema 
1.1.3 Exossistema 
1.1.4 Macrossistema  
1.1.5 Cronossistema. 
1.2 As díades 
1.3 Efeitos de segunda ordem. 
2- O Microssistema família. 
2.1 Estilos parentais: as tipologias de Baumrind e de Maccoby e Martin. 
2.2 O divórcio – breve abordagem. 
3- Os papéis como contexto de desenvolvimento humano. 
4- Instituições infantis como contexto de desenvolvimento.  
5- Os cuidados externos infantis como contextos de desenvolvimento. 
6- Métodos e modelos de ensino. 
7- A disciplina na sala de aula. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1 - The Ecology of Human Development 
1.1. The structures of the Ecology of Human Development 
1.1.1. Microsystem 
1.1.2. Mesosystem 
1.1.3. Exosystem 
1.1.4. Macrosystem 
1.1.5. Cronossistema. 
1.2. The dyads 
1.3. Second order effects 
2 - The family microsystem 
2.1. Parenting styles: typologies, Baumrind, Maccoby and Martin 
2.2. Divorce - a brief overview 
3 - Roles as a context for human development 
4 - Institutions and infant development context 
5 - Day care and infant development contexts 
6 - Methods and models of teaching 
7 - Discipline in the classroom 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

A ecologia do desenvolvimento humano de Bronfenbrenner serve como pano de fundo contextualizante aos 
conteúdos apresentados com especial ênfase na família, na escola e na relação entre estes. Pretende-se que 
os alunos adquiram fundamentos teóricos neste âmbito levando, continuamente, a que compreendam o 
porquê das abordagens e analisando como se realizam intervenções neste âmbito tanto em crianças, como em 
pais e professores, entre outros. Deseja-se que os alunos sejam capazes de utilizar os construtos adquiridos 
na compreensão de situações educativas e que, a partir destes construtos, compreendam e saibam como 
avaliar e delinear intervenções neste âmbito. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The ecology of human development by Bronfenbrenner, serves as a contextualized backdrop of the syllabus 
though with special emphasis on family, school and the relationship between them. The intention is that 
students acquire the theoretical fundaments continuously; that they understand the reasons for the 
approaches and thus analyze how interventions are performed in this field in children, parents and teachers, 
among others. Students are expected to be able to use the constructs acquired in the understanding of 
educational situations and that, from these constructs, they understand and know how to assess and outline 
interventions in these areas. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Execução pedagógica: um conjunto variado de métodos e processos de formação tais como exposição, 
diálogo, utilização de meios audio-visuais, emprego de metodologias de tipo activo como o debate, painel, 
mesa redonda, realização/resolução de fichas de trabalho e de exercícios práticos, bem como a elaboração e 
apresentação oral de trabalhos de investigação em grupo e/ou individual, etc. 
Na avaliação contínua será utilizada a seguinte fórmula: 1º Teste (35%) + 2º Teste (35%)+ Trabalho grupo ou 
individual(30%). Avaliação final composta por um exame escrito. 
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Teaching methodologies: a variety of training methods and processes such as presentation, discussion, use of 
audiovisual aids, active teaching methodologies such as debate, panel sessions, roundtable, 
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completion/resolution of worksheets and practical exercises as well as the preparation and oral presentation of 
a research assignment in groups and/or individual, etc.. 
Continuous assessment: 1st written examination (35%), 2nd written test (35%), individual or group work (30%).  
Final evaluation consists of a written examination. 

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

Nesta unidade curricular as aulas decorrem sobre o formato de diálogo e debate com os alunos. Os conteúdos 
apresentados são ilustrados por filmes documentais e são propostas actividades de aplicação (nomedamente 
realização de pequenas fichas e análise de filmes) de forma a consolidar e articular os conhecimentos 
adquiridos. Ao longo do semestre é realizado um trabalho de investigação no âmbito da Psicologia da 
Educação com o objectivo de estimular o interesse na área, criar competências de investigação em Psicologia 
da Educação e reforçar os conhecimentos de metodologias de investigação adquiridos noutras unidades 
curriculares. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

This curricular unit focuses on discussion and debate with students. The syllabus is presented by means of 
illustrated documentary films and proposed activities of application (namely, worksheets and film analysis) so 
as to consolidate and articulate knowledge. Throughout the semester, students need to do a research project 
about Educational Psychology, aimed at stimulating interest in this field, and thus developing the skills for 
research in Educational Psychology and enhancing the knowledge of research methodologies acquired in 
other curricular units. 
 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Beltrán, J., Moraleda, M., García-Alcaniz, E., Calleja, F. G., Santiuste, V. (1995). Psicología de la educación. 
Madrid: Eudema. 
Bronfenbrenner,U. (1987). La ecologia del desarrollo humano. Barcelona: Paidós 
Bronfenbrenner, U. (2005). Making human beings human. Thousand Oaks, CA: Sage Publications 
Cruz, O. (2005). Parentalidade. Quarteto: Coimbra.. 
Sprinthal, N.A. & Sprinthal, R. (2001). Psicologia Educacional. Lisboa: McGraw Hill 
 
 

 

Mapa IX - Ética e Deontologia da Psicologia 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Ética e Deontologia da Psicologia 

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

Ana Sofia Antunes das Neves, 0h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Valéria Cristina Sousa Gomes, 48h 
Estefânia Gonçalves da Silva – 48h 
Joana Filipa Fonseca Carreiro – 48h 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Valéria Cristina Sousa Gomes, 48h 
Estefânia Gonçalves da Silva – 48h 
Joana Filipa Fonseca Carreiro – 48h 

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

Reflexão epistemológica dos conceitos e significados de Ética, Deontologia e Moral; 
Caraterizar e descrever os Princípios Éticos e Código de Conduta inerentes à atividade profissional dos 
psicólogos; 
Promover competências éticas no exercício da prática profissional; 
Promover competências de tomada de decisão ética; 
Promover a responsabilidade individual, enquanto futuros profissionais de psicologia. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Epistemological reflection on the concepts and meanings of Ethics, Deontology and Moral: 
-characterize and describe the Ethical Principles and Code of Conduct relating to professional activities of 
psychologists; 
-promote ethical competencies in the activity of professional practice; 
-promote skills of ethical decision making; 
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-promote individual responsibility, as future professionals in psychology. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1.Ética e Deontologia: conceito e significado epistemológico 
2. A emergência da psicologia: emergência da Ética e da Deontologia na Psicologia 
3. Ética, moral e norma 
4. Ética e Psicologia 
4.1. A necessidade de uma regulamentação ética da prática psicológica 
4.2. Os Principais códigos de ética 
4.2.1. Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct (APA) 
4.2.2. Código Deontológico dos Psicólogos 
4.3.Análise comparativa dos códigos 
4.3.O processo de tomada de decisão ética  
4.4.Lei de Saúde Mental 
5. O psicólogo enquanto pessoa e profissional 
6. Os valores do psicólogo 
7. Os direitos do cliente 
8. Relações Duais e Conflitos de Interesse 
9. Ética na Psicoterapia 
10. A avaliação em Psicologia 
11. A investigação em Psicologia 
12. Discussão de Casos 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Ethics and Deontology: concept and epistemological significance 
2. The emergence of psychology: the emergence of Ethics and Deontology in Psychology 
3. Ethics, morals and standards 
4. Ethics and Psychology 
4.1. The need for ethical regulation of psychological practice 
4.2. Major codes of ethics 
4.2.1. Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct (APA) 
4.2.2. Code of Ethics/Deontology for Psychologists 
4.3. Comparative analysis of the codes 
4.3. The process of ethical decision making 
4.4. Mental Health Act 
5. The psychologist as a person and professional 
6. The values of the psychologist 
7. The rights of the client 
8. Dual Relationships and Conflicts of Interest 
9. Ethics in Psychotherapy 
10. Assessment in Psychology 
11. Research in Psychology 
12. Discussion of Cases 
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Cada um dos conteúdos programáticos visa concretizar os objetivos gerais da unidade curricular. O ponto 
relativo aos conceitos e significados de Ética, Deontologia e Moral procura refletir, epistemologicamente, 
sobre estes conceitos no âmbito da prática profissional de psicologia. 
De forma a caraterizar e a descrever teoricamente os princípios éticos implicados na prática profissional do 
psicólogo irá dedicar-se um ponto a essa matéria. Espera-se que os/as estudantes desenvolvam competências 
éticas e um código de conduta, no sentido de identificar e diferenciar comportamentos com implicações 
éticas. 
No que respeita ao processo de tomada de decisão e responsabilidade individual, descrever-se-ão vários 
casos que levantem questões éticas para posteriormente serem analisados à luz do Código Deontológico dos 
Psicólogos. 
Serão também abordados os Princípios Éticos e desenvolvidas competências que permitam a efetiva 
aplicação prática dos conhecimentos. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

Each topic of the syllabus aims to achieve the overall objectives of the curricular unit. The point related to the 
concepts and meanings of Ethics, Deontology and Moral seeks to reflect, epistemologically, on these concepts 
within the professional practice of Psychology. 
In order to theoretically characterize and describe the ethical principles involved in the professional practice of 
psychologists, there will be a point regarding this issue. Students are expected to develop skills and an ethical 
code of conduct in order to identify and distinguish behaviors with ethical implications. 
According to the process of decision making and individual responsibility, several clinical cases will be 
described especially those which raise ethical issues for subsequent analysis according to the Code of 
Deontology for Psychologists. 
Ethical Principles will be discussed as well as developed skills to enable effective practical application of 
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knowledge. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Os conteúdos programáticos serão lecionados através de um conjunto variado de métodos e processos de 
formação centrados no/a aluno/a, tais como, exposição oral, diálogo interativo, análise, discussão e resolução 
de casos práticos. Serão convidados profissionais de diferentes áreas para expor a sua experiência prática. 
A avaliação contínua, que pressupõe a presença obrigatória dos/as alunos/as em 75% das aulas leccionadas 
(com excepção dos/as alunos/as com estatuto de trabalhador/a-estudante, que deverão no início do ano 
lectivo informar a docente dessa sua condição) incluirá os 3 seguintes parâmetros: 
Realização e apresentação oral de um trabalho escrito em grupo (40% de ponderação na classificação final). 
Elaboração de uma prova escrita (ponderação de 30% na classificação final). 
Participação nas aulas através da realização e apresentação de atividades pedagógicas propostas 
(ponderação de 30% na classificação final). 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The syllabus will be taught with a variety of methods and processes focused on training students, such as oral 
presentation, interactive dialogue, analysis, discussion and resolution of practical cases. Professionals from 
different areas will be invited to present their practical experience. 
Continuous assessment: mandatory attendance of 75% of classes (except for students with special status and 
whom have informed the teacher of this situation at the beginning of the academic year) and includes the 
following three parameters: 
-writing and oral presentation of a written group assignment (40% of final grade). 
-preparation of a written test (30% of final grade). 
-class participation through the completion and submission of proposed pedagogical activities (30% of final 
grade). 

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

Esta unidade curricular é de carácter teórico-prático, pelo que se justifica que as metodologias utilizadas 
sejam variadas. Assim, congregam-se metodologias que facilitem a aquisição de conhecimentos teóricos 
(como a exposição oral e o diálogo interativo), que permitirão a domínio dos conceitos subjacentes à ética, 
assim como os princípios fundamentais da prática da Psicologia, e metodologias que facilitem a aquisição e o 
treino de competências práticas (como a discussão de casos práticos e a apresentação de trabalhos), 
promovendo o processo de tomada de decisão e o sentido de responsabilidade individual.  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

This curricular unit is both theoretical and practical therefore, therefore it focuses on a variety and active 
teaching methodologies that facilitate the acquisition of theoretical knowledge (such as oral and interactive 
dialogue), which enable the understanding of the concepts underlying the field of ethics; the fundamental 
principles of the practice of Psychology, and methodologies that facilitate the acquisition and training of 
practical skills (such as discussing practical cases and presenting reports/papers), thus promoting the 
process of decision making and a sense of individual responsibility. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

American Psychological Association – APA (2002). Ethical principles of psychologists and code of conduct. 
Washington D.C.: APA. 
Corey, G., Corey, M. S., & Callanan, P., (1988). Issues and ethics in the helping professions (3rd ed.). California: 
Brooks/Cole Publishing Company  
Francis, R. D. (2004). Ética para psicólogos. Lisboa: Instituto Piaget. 
Ordem dos Psicólogos Portugueses (2011). Código Deontológico. Lisboa: OPP 
Ricou, M., (2004). Ética e psicologia: uma prática integrada. Coimbra: Gráfica de Coimbra. 
Tien, L, Benjamin, G.A.F., Davis, A., & Arnold, T.H. (2011). Ethics for Psychologists: A Casebook Approach. 
Washington: SAGE Publications 

 

Mapa IX - Psicologia da Linguagem 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Psicologia da Linguagem 

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

Márcia Helena Sá Marques Silva Machado, 0h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Valéria Cristina Sousa Gomes – 48h  

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 
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Valéria Cristina Sousa Gomes – 48h  

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

Conhecimento, a nível introdutório, dos principais conceitos, teorias e métodos da psicologia da linguagem. 
Sensibilização para a importância da análise psicológica e neuropsicológica do sistema de comunicação 
verbal, em situação normal e patológica. 
Conhecimento dos instrumentos de avaliação da linguagem mais utilizados. 
Interiorização da importância de um trabalho multidisciplinar (psicólogos, psicolinguistas, neuropsicólogos e 
terapeutas da fala) na intervenção das diferentes perturbações da linguagem. 
Desenvolvimento do gosto pela pesquisa e leitura de artigos científicos da área da psicologia da linguagem e 
de competências de análise e de interpretação dos mesmos e de estabelecer relações entre os conhecimentos 
adquiridos e situações da vida quotidiana. 
Aquisição de competências que lhes permitam comunicar informações, ideias, problemas e soluções sobre a 
psicologia da linguagem. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

-understand, at an introductory level, the main concepts, theories and methods of Psychology of Language. 
-be aware of the importance of psychological and neuropsychological analysis of verbal communication 
system, in normal and pathological circumstances. 
-understand the most commonly used assessment tools of language. 
-be aware of the importance of a multidisciplinary (psychologists, psycholinguists, neuropsychologists and 
speech therapists) in the intervention of the various language disorders. 
-develop an interest for research and reading of scientific papers in the field of Psychology of Language and of 
skills of analysis and interpretation so as to establish relationships between knowledge and everyday life. 
-acquire skills to communicate information, ideas, problems and solutions of Psychology of Language. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Comunicação, linguagem e cognição  
2. Comunicação verbal e não-verbal 
3. Linguagem humana e comunicação animal 
4. Linguagem e sua função simbólica 
5. Estrutura da língua 
6. Teorias sobre linguagem 
7. Aquisição da linguagem 
8. Estádios de aquisição da linguagem 
9. Avaliação da linguagem 
10. As perturbações da aquisição e desenvolvimento da linguagem. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Communication, language and cognition 
2. Verbal and non-verbal 
3. Human language and animal communication 
4. Language and its symbolic function 
5. Structure of language 
6. Theories about language 
7. Language acquisition 
8. Stages of language acquisition 
9. Assessment of language 
10. Disorders of acquisition and language development 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

A abordagem dos diferentes conteúdos permitirá aos/as alunos/as a aquisição de conhecimento dos principais 
conceitos, teorias e métodos da psicologia da linguagem, a interiorização da importância da análise 
psicológica e neuropsicológica do sistema de comunicação verbal, assim como o desenvolvimento do 
interesse pela pesquisa e leitura de artigos científicos nesta área. 
A abordagem da avaliação da linguagem desenvolverá o conhecimento dos instrumentos de avaliação mais 
utilizados. 
A compreensão da complexidade da linguagem permitirá a consciencialização da importância de um trabalho 
multidisciplinar na intervenção das diferentes perturbações da linguagem. 
No final do semestre e com todos os conteúdos programáticos lecionados, os/as alunos/as serão capazes de 
interpretar textos específicos no domínio da linguagem e de estabelecer relações entre os conhecimentos 
adquiridos e situações da vida quotidiana, assim como comunicar ideias sobre a psicologia da linguagem. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

This approach will present the syllabus so that students acquire knowledge of key concepts, theories and 
methods of the Psychology of Language, the awareness of the importance of psychological and 
neuropsychological analysis of the system of verbal communication as well as the development of interest in 
searching and reading papers in this area. 
-assess the knowledge of language assessment instruments commonly used. 
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-understand that the complexity of language will enable the awareness of the importance of a multidisciplinary 
intervention in the various language disorders. 
At the end of the semester and after all syllabuses having been taught, students should be able to interpret 
specific texts in the field of language and make connections between knowledge and everyday life, as well as 
communicate ideas about the Psychology of Language. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As aulas serão teórico-práticas, com recurso a um conjunto variado de métodos, tais como exposição oral, 
visualização de documentários, discussão de textos e realização de trabalhos práticos. A avaliação obedece 
ao Regulamento de Avaliação do ISMAI, podendo os alunos optar por avaliação contínua ou final. Na avaliação 
contínua, que pressupõe a presença obrigatória dos/as alunos/as em 75% das aulas leccionadas (com 
excepção dos/as alunos/as com estatuto de trabalhador/a-estudante), pressupõe a realização de dois trabalhos 
práticos (com 40% de ponderação), um teste escrito (40%) e avaliação da assiduidade e participação (20%). O 
critério de participação é avaliado com base na frequência, pertinência, interesse, contributo, postura na sala 
de aula e leitura dos textos obrigatórios. Todos os alunos que não cumprirem os critérios de avaliação 
contínua estipulados passam automaticamente para a avaliação final onde deverão realizar um exame com a 
ponderação de 100%. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Classes will be theoretical and practical, and use a variety of methods such as oral activities, viewing 
documentaries, discussion of readings and practical work. Assessment is in accord with the Rules of 
Assessment at ISMAI. Students can choose from continuous assessment or final. 
Continuous assessment requires the mandatory presence of students in 75% of classes (except for students-
workers), two practical assignments (40%), a written examination (40%) and attendance and participation 
(20%). Participation is assessed based not only on the attendance, relevance, interest, contribution and 
posture in class but also the reading required texts. All students who do not meet the criteria for continuous 
assessment are automatically considered for final evaluation which includes a written examination (100% of 
the final classification). 

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

A metodologia expositiva permitirá o conhecimento dos principais conceitos, teorias e métodos da psicologia 
da linguagem, a interiorização da importância da análise psicológica e neuropsicológica do sistema de 
comunicação verbal, assim como o desenvolvimento do interesse pela pesquisa e leitura de artigos científicos 
nesta área. O visionamento de documentários, a apresentação dos textos e a visualização de protocolos 
experimentais, assim como a realização de exercícios e dinâmicas na sala de aula possibilitarão o domínio da 
avaliação da linguagem, assim como a compreensão da complexidade da competência linguística. Ao 
resolverem os exercícios práticos, assim como a realização dos trabalhos práticos, permitirá não só a 
operacionalização dos conceitos teóricos como o desenvolvimento de capacidades de apresentação oral e 
escrita de trabalhos científicos, assim como a aquisição de habilidades de comunicação de informações e 
ideias sobre a Psicologia da Linguagem. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

Lectures will allow students to have knowledge of key concepts, theories and methods of Psychology of 
Language. The awareness of the importance of psychological and neuropsychological analysis of the system 
of verbal communication as well as the development of interest in research and reading of scientific papers in 
this area is also important. The viewing of documentaries, the presentation of texts and visualization of 
experimental protocols, as well as the dynamics and exercises in class will enable the assessment of 
language, along with the understanding the complexity of linguistic competence. Solving practical exercises 
and undertaking practical work will not only allow the operationalization of theoretical concepts such as the 
capacity to develop oral and written presentation of scientific papers, but also enable the acquisition of skills 
to communicate information and ideas on Psychology of Language. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Anzieu, D. (2003). Psychanalyse et langage : du corps à la parole. Paris : Dunod. Belinchón,M., Igoa, J. M. & 
Rivière, A.(2000) Psicología del lenguaje: investigación y teoría. Madrid: Ed. Trotta. 
Carroll, D. W. (2008). Psychology of language (5th ed.). Belmont: Wadsworth. 
Castro, S. L., & Gomes, I., (2000). Dificuldades de Aprendizagem da Língua Materna. Lisboa: Universidade 
Aberta.  
Crittenden, A.(1979) Language in infancy and childhood.UK: Manchester University Press. 
Foster, S.H. (1990). The communicative competence of young children. London & New York: Longman. 
Hoff, E. (2008). Language Development (4th Ed.). Wadsworth: Belmont. 
Lima, R. M. F. N. (2011). Fonologia Infantil: aquisição, avaliação e intervenção. Coimbra: Almedina.  

 

Mapa IX - Bases Biológicas do Comportamento 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
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Bases Biológicas do Comportamento 

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

Yamisel Chong Espino, 96h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

No final do período de ensino-aprendizagem atribuído a esta disciplina, os alunos deverão ser capazes de: 
1.Reconhecer e explicitar a importância do domínio aprofundado das bases biopsicológicas do 
comportamento no contexto da actividade profissional dos destinatários desta disciplina que se ocupe da 
investigação e/ou da intervenção nos comportamentos humanos; 
2.Evidenciar conhecimentos biopsicológicos, gerais e específicos, seguros, bem como sobre os métodos de 
investigação utilizados nesta área; 
3.Demonstrar domínio dos conceitos e bases biopsicológicas fundamentais do comportamento humano e 
aplicá-los a comportamentos específicos, normais ou patológicos. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

At the end, students should be able to: 
1. Recognize and explain the importance of in- depth study of Biopsychological bases of behavior in the 
professional context of the recipients of this curricular unit which deals with the research and/or intervention 
on human behavior; 
2. Identify biopsychological knowledge, general and specific, safe, as well as the research methods used in 
this area; 
3.Show mastery of biopsyichological fundamental concepts and bases of human behavior so as to apply them 
to specific behaviors, normal or pathological 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

Módulo1. Introdução à Biopsicologia do Comportamento. Conceito e enquadramento histórico. Principais 
métodos e técnicas de estudo e investigação. 
Módulo 2. Biopsicologia das emoções. 
Módulo 3. Biopsicologia dos transtornos psiquiátricos. 
Módulo 4. Biopsicologia dos transtornos do comportamento na infância. 
Módulo 5. Biopsicologia do comportamento sexual e reprodutivo. 
Módulo 6. Biopsicologia do comportamento alimentar. 
Módulo 7. Biopsicologia do sono. 
Módulo 8. Biopsicologia do comportamento aditivo. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

Curricular unit 1. Introduction to Biopsychology of behaviour; Concept and historical framework, Main 
methods and techniques of study and research. 
Curricular unit 2. Biopsychology of emotions. 
Curricular unit 3. Biopsychology of psychiatric disorders. 
Curricular unit 4. Biopsychology of behavioral disorders in childhood. 
Curricular unit 5. Biopsychology of sexual and reproductive behavior. 
Curricular unit 6. Biopsychology of feeding behavior. 
Curricular unit 7. Biopsychology of sleep. 
Curricular unit 8. Biopsychology of addictive behavior. 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Sendo o nosso objectivo primário, dar a conhecer ao aluno a importância do domínio aprofundado das bases 
biopsicológicas do comportamento, entendemos que os conteúdos a oferecer devem incluir uma exploração e 
compreensão de conceitos essenciais assim como uma revisão dos estudos realizados nesta área. Portanto 
decidimos aprofundar de forma especifica algumas das várias das áreas mais desenvolvidas da Biopsicologia. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

Since the main objective is to make students understand the importance of in- depth knowledge of the area of 
biopsychological basics of behavior, the syllabus is made so that students examine and comprehend the key 
concepts of the reviews carried out in class. Hence, it has been decided to further study the specificities of the 
more developed areas of biopsychology. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 
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Os conteúdos programáticos serão apresentados aos alunos através de: exposição oral e diálogo interactivo 
com utilização de meios audiovisuais. A avaliação será contínua para todos os alunos que participarem em 
pelo menos 75% das aulas; final para aqueles alunos que, devido a circunstâncias especiais, aliás previstas na 
Lei, não puderem frequentar regularmente as aulas, de harmonia com o que está estabelecido no 
“Regulamento de Avaliação das Unidades Curriculares dos Cursos do ISMAI Adequados segundo o Processo 
de Bolonha”.  
No quadro da componente contínua do processo de avaliação, cada aluno será submetido a três momentos de 
avaliação modular e a um momento de avaliação em grupo através da apresentação escrita/oral de um 
trabalho previamente agendado. Será ainda tida em consideração a assiduidade e a auto-avaliação de cada 
aluno.  

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The syllabus will be presented to students through: oral presentation and interactive dialogue with the use of 
audiovisual media. Evaluation will be continuous for all students who attend classes on a regular basis; and 
final for those students who can not attend classes regularly, though have special status according to the law 
established in the Regulations of Assessment of Curricular Units of Study Cycles of ISMAI and in accord with 
the Bologna Process.  
In continuous assessment, each student will undergo three moments of in-class summative evaluation and one 
group examination in the oral and written presentation previously booked. Assiduity and sef-assessment by 
the student will also be considered for final assessment. 

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

As metodologias de ensino a utilizar, nomeadamente, exposição oral e diálogo interactivo, assim com também 
as apresentações dos trabalhos nas aulas permitirão ao aluno demonstrar domínio dos conceitos e bases 
biopsicológicos fundamentais do comportamento humano e aplicá-los a comportamentos específicos, 
normais ou patológicos. Desta forma poderão reconhecer a importância do domínio aprofundado das bases 
biológicas do comportamento. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The teaching methodologies used focus on oral presentation and interactive dialogue as well as the 
presentation of the assignments in class so as to enable students to demonstrate mastery of fundamental 
concepts and biopsychological bases of human behavior and thus apply them to specific behaviors, normal or 
pathological. Consequently, students will recognize the importance of in-depth knowledge of the biological 
bases of behavior. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Abril, A., Ambrósio, E., De Blas , M., Caminero, A., Garcia, C., De Pablo González, J. & Sandoval, E. 
(2007).Fundamentos Biológicos de la Conducta. 2ª Edição Vol. 1 e 2. Madrid: Editorial Sanz y Torres. 
Bigotte, L. (2010). Introdução à Neurociência. Arquitectura, função, interacções e doença do sistema nervoso. 
Lisboa: Climepsi Editores. 
Carlson, N.R. (2005). Fisiología de la Conducta. (8ªed.). Madrid: Pearson Prentice Hall. 
Habib, M. (2000). Bases neurológicas dos comportamentos. Lisboa: Climepsi Editores. 
Kalat, J.W. (2004). Psicología Biológica (8ª edición). Madrid: Thomson. 
Kandel, E.R, Schwartz, J.H. & Jessell, Th.M. (1997). Fundamentos da Neurociência e do Comportamento. Rio de 
Janeiro: Editora Prentice- Hall do Brasil LTDA. 
Pinel, J.P.J. (2005). Biopsicologia. (5ª ed). Porto Alegre: Artmed.  
Rosenzweig, A.L. Leiman y S.M. Breedlove (2001). Psicología Biológica. Una introducción a la Neurociencia 
Conductual, Cognitiva y Clínica. (Texto e CD-Rom). Barcelona: Ariel. 

 

Mapa IX - Neuropsicologia 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Neuropsicologia 

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

Yamisel Chong Espino, 96h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

No final do período de ensino-aprendizagem atribuído a esta unidade curricular, os alunos 
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deverão ser capazes de: 
1 – Reconhecer e explicitar a importância da Neuropsicologia como área de especialização bio-psicológica que 
se ocupa, entre outras coisas, da interface cérebro-comportamento, bem como o campo de intervenção ou 
actuação clínico-profissional que lhe é inerente; 
2 – Evidenciar conhecimentos neuropsicológicos, gerais e específicos, seguros, bem como sobre os métodos 
de investigação utilizados nesta área; 
3 – Demonstrar domínio dos conceitos e bases fundamentais da avaliação neuropsicológica e da problemática 
dos transtornos, perturbações e disfunções neuropsicológicos mais comuns. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

At the end of this curricular unit, students should be able to: 
1 - Recognize and explain the importance of Neuropsychology as a field of Biopsychological expertise that 
deals, among other things, with the interface of brain-behavior as well as the field of clinical intervention or 
professional activity that is inherent; 
2 -Identify neuropsychological knowledge, general and specific, safe, as well as the research methods used in 
this area; 
3 - Demonstrate knowledge of fundamental concepts and foundations of neuropsychological assessment and 
the problem of confusion, disorders and the most common neuropsychological dysfunctions. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

I) Componente Teórica: 
1. Introdução à Neuropsicologia. Conceito e contexto histórico. Principais 
métodos e técnicas de estudo e de investigação. 
2. Etiopatologia neurológica. 
3. Funções de integração cortical. 
4. Neuropsicologia da atenção e orientação. 
5. Neuropsicologia da função mnésica. 
6. Neuropsicologia da função da linguagem. 
7. Neuropsicologia da função práxica e visuoconstrutiva. 
8. Neuropsicologia da função gnósica. 
9. Avaliação neuropsicológica. 
10. Reabilitação neuropsicológica. 
II) Componente Prática: 
1. Como elaborar um relatório neuropsicológico 
2. Algumas baterias neuropsicológicas: “Luria” e “DRS-2” 
3. Estudo de casos clínicos 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

I) Theoretical Component: 
1. Introduction to Neuropsychology; Concept and historical context, main methods and techniques of study 
and research 
2. Neurological Aetiopathology 
3. Functions of cortical integration 
4. Neuropsychology of attention and orientation 
5. Neuropsychology of mnesic function 
6. Neuropsychology of language function 
7. Neuropsychological function and visuoconstrutive praxis 
8. Neuropsychology of gnosic function 
9. Neuropsychological assessment 
10. Neuropsychological rehabilitation 
II) Practical Component: 
1. How to report neuropsychological 
2. Some assessment tests, "Luria" and "DRS-2" 
3. Study of clinical cases 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Visto que os alunos devem evidenciar conhecimentos neuropsicológicos, gerais e específicos, bem como 
sobre os métodos de investigação utilizados nesta área e demonstrar domínio dos conceitos e bases 
fundamentais da avaliação neuropsicológica, entendemos que será importante que os conteúdos 
programáticos incluam uma revisão exaustiva teórica dos estudos realizados nesta área. Na componente 
prática oferecermos ferramentas para o desenvolvimento de competências de avaliação e intervenção nos 
transtornos, perturbações e disfunções neuropsicológicos mais comuns.  

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

It is important that the syllabus include a thorough review of theoretical studies in this area so that students 
can demonstrate neuropsychological knowledge, general and specific, as well as the research methods 
undertaken so as to demonstrate mastery of the concepts and fundamentals of neuropsychological 
assessment. In the practical component, students learn about the tools for the development of skills of 
assessment and intervention in confusion, disorders and the most common neuropsychological dysfunctions. 
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Os conteúdos programáticos serão apresentados aos alunos através de: exposição oral e diálogo interactivo 
com utilização de meios audiovisuais. A avaliação será contínua para todos os alunos que participarem das 
aulas de forma regular; final para aqueles alunos que, devido a circunstâncias especiais, aliás previstas na Lei, 
não puderem frequentar regularmente as aulas, de harmonia com o que está estabelecido no “Regulamento de 
Avaliação das Unidades Curriculares dos Cursos do ISMAI Adequados segundo o Processo de Bolonha”. No 
quadro da componente contínua do processo de avaliação, cada aluno será submetido a três momentos de 
avaliação presencial sumativa e a elaborar e apresentar para avaliação, dando conta dele a todo o tempo ao 
longo do período de ensino-aprendizagem, um portfolio, donde constem, de forma explícita, sistematizada e 
integrada, elementos demonstrativos do trabalho desenvolvido e dos objectivos alcançados por si. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Syllabus will be presented to students through: oral presentation and interactive dialogue with the use of 
audiovisual media. Evaluation will be continuous for all students who attend classes on a regular basis; and 
final for those students who can not attend classes regularly have special status according to the law, 
established in the Regulations of Assessment of Curricular Units of Study Cycles of ISMAI and in accord with 
the Bologna Process. In continuous assessment, each student will undergo three moments of in-class 
summative evaluation and they must prepare and present a written report to be evaluated. This report is the 
portfolio where students have registered in an explicit, systematic and integrated manner, the work they have 
carried out during the period of the whole teaching and learning process. 

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

As metodologias de ensino a utilizar, nomeadamente, exposição oral e diálogo interactivo permitirão ao aluno 
reconhecer e explicitar a importância da Neuropsicologia como área de especialização bio-psicológica. A 
criação do portfólio permitira demonstrar domínio dos conceitos e bases fundamentais da avaliação 
neuropsicológica e da problemática dos transtornos, perturbações e disfunções neuropsicológicos mais 
comuns. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The teaching methodologies used focus on oral presentation and interactive dialogue so as to enable the 
student to recognize and explain the importance of Neuropsychology as a specialized bio-psychological area. 
The creation of a portfolio will allow students to show the understanding of concepts and fundamental notions 
of neuropsychological assessment and the issue of confusion, disorders and most common 
neuropsychological dysfunctions. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Ardila, A. & Roselli, M. (2007). Neuropsicologia Clínica. México: Editorial El Manual Moderno S.A. 
Gil, R. (2007). Neuropsicología (4ªed). Barcelona: Masson. 
Goldstein, L.H. & McNeil, J.E. (2003). Clinical Neuropsychology: A practical Guide to Assessment and 
Management for Clinicians. New YorK: John Wiley & Sons Inc. 
Lezak, M. (2004). Neuropsychological Assessment (4 ed.). New York: Oxford University Press. 
Perea, M.V. & Ardila, A. (2005). Síndromes Neuropsicológicos. Salamanca: Ediciones Amarú. 
Perea, M.V., Ladera, V. & Echeandía, C. (2001). Neuropsicología. Libro de Trabajo. (2ª ed). Salamanca: 
Ediciones Amarú. 
Portellano, J. (2005). Introducción a la neuropsicologia. Madrid: Fernández Ciudad S.L. 
Spreen, O. & Strauss, E. (1998). A Compendium of Neuropsychological Tests (2ª ed). New York: 
Oxford University Press. 
Stuart, J. & Macdonald, R. (2004). Neuroanatomia e neurofisiologia: uma revisão. São Paulo: Livraria Santos 
Editora. 

 

Mapa IX - Neurociências I 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Neurociências I 

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

Manuel António Moutinho Ribeiro, 96h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Daniela Carla Oliveira Alves Nogueira, 48h 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Daniela Carla Oliveira Alves Nogueira, 48h 
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes): 
1. Adquirir conhecimentos sobre a organização estrutural e funcional do Sistema Nervoso, Central, Periférico e 
Autónomo, indispensáveis à aquisição de Competências para interpretar os comportamentos e os processos 
mentais do Ser Humano e para desempenhar, da melhor forma, a actividade profissional de Psicólogo; 
2. Perceber /Valorizar a importância da comunicação inter-neuronal;  
3. Analisar as respostas do Sistema Nervoso Autónomo;  
4. Elaborar trajectos neurais circulando pelas vias da sensibilidade e motilidade, somáticas e viscerais; 
5. Enquadrar as capacidades dos diferentes meios de técnica de estudo do sistema nervoso;  
6. Perceber as alterações anatómicas e fisiológicas subjacentes às lesões/doenças mais frequentes do 
sistema nervoso. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

1. acquire knowledge about the structural and functional organization of the Central, Peripheral and Autonomic 
Nervous System, which are necessary for the acquisition of skills to interpret the behavior and mental 
processes of the human being and to perform, in the best way possible, the profession of the psychologist; 
2. understand the importance of inter-neuronal communication; 
3. analyze the responses of the autonomic nervous system; 
4. develop path by circling the neural pathways of sensibility and motility, somatic and visceral; 
5. define the capacity of different means of technical study of the nervous system; 
6. understand the anatomical and physiological changes underlying the most frequent injury/diseases of the 
nervous system. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

I - INTRODUÇÃO ao SISTEMA NERVOSO 
II - SISTEMA NERVOSO CENTRAL 
ENCÉFALO 
Encéfalo Anterior – Prosencéfalo 
Encéfalo Médio - Mesencéfalo  
Encéfalo Posterior – Rombencéfalo 
Tronco Cerebral 
Formação reticular 
Meninges, Ventrículos e Líquido céfalo-raquidiano. 
Métodos de estudo do encéfalo  
Lesões do encéfalo: vasculares, traumáticas, tumorais e degenerativas 
MEDULA ESPINHAL 
III - SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO 
NERVOS ESPINHAIS E NERVOS CRANIANOS 
Alguns tipos de lesões - conceitos em Psicologia 
IV - SISTEMA NERVOSO AUTÓNOMO 
Controlo autónomo e interligações com SNC e Sistema Endócrino 
Sistema Nervoso Simpático e Parassimpático 
Reforço do papel do SNA em múltiplos processos de resposta de adequação a variações do meio interno e 
externo, e base neurobiológica de doenças na área da Psicologia. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

I - Introduction to the Nervous System 
II - CENTRAL NERVOUS SYSTEM 
BRAIN 
Anterior brain - Prosencephalon 
Middle brain - Mesencephalon 
Posterior Brain - Rhombencephalon 
Brainstem 
Reticular formation 
Meninges, Ventricles and cerebrospinal liquid. 
Methods for studying the brain 
Lesions of the brain; vascular, trauma, tumors and degenerative 
SPINAL CORD 
III - PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM 
SPINAL NERVES AND CRANIAL NERVE 
Some types of injuries - Concepts in Psychology 
IV - AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM 
Autonomous control and interconnections with CNS and Endocrine System 
Parasympathetic and Sympathetic Nervous System 
Strengthening the role of SNA in multiple response processes of adaptation to changes in internal and external 
environments, and neurobiological basis of diseases in the area of Psychology. 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

O objectivo e o desenvolvimento das ompetências, já referidos, passam pelo conhecimento e compreensão da 
relação entre Estrutura (Anatomia) e Função (Fisiologia) do Sistema Nervoso, nomeadamente a anatomo-
fisiologia do sistema nervoso, permite no aspeto clínico adquirir competências para uma correta interpretação 
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das alterações subjacentes às doenças do foro da psicologia.  

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The purpose and the development of skills, cited above, imply the knowledge and understanding of the 
relationship between the structure (anatomy) and function (physiology) of the nervous system, including the 
anatomy and physiology of the nervous system, thus allowing in the clinical aspect to acquire skills for correct 
interpretation of the changes underlying diseases of the area of Psychology. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

A metodologia será expositiva, com imagens de Neurociências, em suporte digital, modelos anatómicos e 
distribuição de tarefas, nomeadamente de resolução de problemas orientados no âmbito das competências 
referidas. Avaliação Contínua: a) A Assiduidade implicará a presença obrigatória em, pelo menos, 75% das 
aulas; b) Na avaliação da Participação nas Aulas serão tidos em conta critérios: pertinência das intervenções e 
clareza da exposição; acuidade na elaboração e participação das tarefas enunciadas. O resultado da 
Participação nas tarefas citadas irá traduzir-se na valorização da nota dos testes escritos até ao máximo de 1 
valor por teste. c) Dois Testes de avaliação sumativa no modelo de escolha múltipla. O resultado final desta 
avaliação resultará da média aritmética das classificações obtidas nos dois Testes Escritos, “ponderada” com 
o tipo de empenho e assiduidade do Aluno. 
Avaliação Final passará pela realização de um exame de escolha múltipla. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching methodology is based on lectures with images of Neuroscience, in digital format, anatomical 
models and distribution of tasks, including guided problem-solving related to the competencies mentioned . 
Continuous assessment: a) attendance is mandatory in at least 75% of classes b) assessment of participation 
in class by criteria such as: relevance of interventions and clarity of presentation, accuracy in the preparation 
and participation of the required tasks. The result of participation in the tasks listed above will be reflected in 
the assessment mark of the written test of a maximum of one point per test. c) two summative multiple-choice 
tests. The final grade of this assessment will result in the arithmetic average of the marks obtained in both 
written tests, with a ponderation related to commitment and diligence of the student. 
Final evaluation includes the completion of a multiple choice examination. 

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

A metodologia usada, ou seja, a explicação e discussão dos aspectos estruturais e funcionais do Sistema 
Nervoso, tendo por base a projecção de milhares de imagens, em suporte digital, e de modelos de 
componentes do SN, e a resolução de problemas orientados, proporcionam o entendimento e compreensão da 
Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The methodology used focuses on, i.e., the explanation and discussion of structural and functional aspects of 
the Nervous System, based on the deployment of thousands of images, in digital, and component models of 
the Nervous System, and guided problem solving so as to provide the understanding and comprehension of 
the Anatomy and Physiology of the Nervous System. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Bear, M. F., Connors, B.W. & Paradiso, M. (2002). Neurociencia. Explorando el cerebro. Barcelona: Masson.  
Haines, D. E. (2006). Neurociencia Fundamental: com Aplicações Básicas e Clínicas (3ª Edição). Rio de 
Janeiro: Elsevier. 
Myers, D. G. (2006). Psicologia (7ªed). Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 
Seeley, R., Stephens, T. & Tate, P. (2005). Anatomia & Fisiologia (6ª Edição). Lisboa: Lusociência. 
Wade, C. & Tavris, C. (2006). Psychology (8th Edition). New Jersey: Pearson Education.  
Vila, J. C., & Guerra, P. M. (2009). Introducción a la psicofisiología clínica. (2ª Ed.). Madrid: Pirámide.  
Pinel, P.J. (2006). Biopsicología. Madrid: Pearson. 
Purves, D., Augustine, G.J., Fitzpatrick, D., Katz, L. C., LaMantia, A., McNamara, J.O. & Williams, S. M. (2005). 
Neurociências (2ª Edição). Porto Alegre: Artmed Editora. 
Atlas: 
Sobotta (2000). Atlas de Anatomia Humana (21ª Edição). Vol 1 e 2. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan. 
 

 

Mapa IX - Neurociências II 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Neurociências II 

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

Manuel António Moutinho Ribeiro, 96h 

Page 137 of 169ACEF/1112/15397 — Guião para a auto-avaliação

2012-11-28http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=8643bb6d-9213-13d...



 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Daniela Carla Oliveira Alves Nogueira, 48h 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Daniela Carla Oliveira Alves Nogueira, 48h 

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

Promover o ensino do Sistema Nervoso e sobre o Sistema Endócrino para assegurar a aquisição de 
competências para a prática dos Psicólogos para interpretar os comportamentos e os processos mentais do 
ser humano e para desempenhar, da melhor forma, a actividade profissional de Psicólogo;  
Compreender a neurofisiologia da viagem neuronal e transmissão sináptica, aprender os tipos de 
neurotransmissores e a importância da interferência medicamentosa psicoactiva;  
Entender as bases neurobiológicas dos sistemas fundamentais responsáveis pela estabilidade do organismo, 
nomeadamente os Sistemas de regulação do Hipotálamo e Sistemas Neuroendócrinos; 
Perceber a interacção entre conhecimentos fundamentais e abordagem clínica, ou seja, compreender a 
anatomia e a fisiologia num contexto clínico, no sentido de uma melhor preparação para a prática futura dos 
Psicólogos e ajudar a recordar os princípios fundamentais neurocientíficos quando em presença dos doentes. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

-promote the teaching of the Nervous System and the Endocrine System to ensure the acquisition of skills for 
the practice of psychologists so as to interpret the behavior and mental processes of humans and to perform, 
in the best way possible, the profession of a psychologist; 
-understand the Neurophysiology of the neuronal path and synaptic transmission, learning the types of 
neurotransmitters and the importance of interference of psychoactive medication; 
-understand the neurobiological basis of fundamental systems responsible for the stability of the body, 
including the Regulating Systems of the Hypothalamus and Neuroendocrine Systems; 
-understand the interaction between fundamental knowledge and the clinical approach, i.e. understand the 
anatomy and physiology in a clinical setting in order to better prepare for the future practice of a psychologist 
as well as help one recall the fundamental principles of neuroscience when in the presence of patients. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

I – Citoarquitectura e fisiologia do sistema nervoso 
Neurónios, Células da Glia e Barreira hematoencefálica 
II – Comunicação neuronal 
Neurofisiologia do impulso nervoso 
Potencial de membrana 
Transmissão nervosa e potencial de acção 
Neurotransmissão química 
Transmissão sináptica 
Neurotransmissores 
- Síntese, libertação, fixação e degradação. 
- Acetilcolina, Aminas, Aminoácidos e Neuropeptídeos 
Medicação psicoactiva e importância clínica  
III – Sistemas de regulação, funções vegetativas e neuroendócrinas 
Hipotálamo 
Sistemas de regulação 
Sistemas de emoções básicas / instintos 
Controlo do Sistema Nervoso Autónomo 
Simpático 
Parassimpático 
Controlo do Sistema Endócrino  
Adenohipófise 
Função corticosuprarrenal, tireoidea, de reprodução, lactação 
e hormona de crescimento  
Neurohipófise 
Vasopressina e ocitocina 
IV- Bases neurofisiológicas das funções superiores 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

I - Cytoarquitectonics and the nervous system physiology 
Neurons, Glial cells and blood-brain barrier 
II - Neuronal Communication 
Neurophysiology of nerve impulse 
Membrane Potential 
Nerve transmission and action potential 
Chemical neurotransmission 
Synaptic transmission 
Neurotransmitters 
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- Synthesis, release, fixing and degradation. 
- Acetylcholine, Amines, Amino Acids and Neuropeptides 
Psychoactive medication and clinical importance 
III - Regulating Systems, vegetative functions and neuroendocrine 
Hypothalamus 
Regulation systems 
Systems of basic emotions/instincts 
Control of the Autonomic Nervous System 
Sympathetic 
Parasympathetic 
Control of the Endocrine System 
Adenohypophysis 
Corticosuprarrenal function, thyroid, reproduction, lactation and growth hormone 
Neurohypophysis 
Vasopressin and oxytocin 
IV-Neurophysiological basis of higher functions 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

A ênfase do conteúdo programático na anatomofisiologia do sistema nervoso e endócrino pretende promover 
a aquisição de competências dos futuros psicólogos para uma compreensão integrada dos processos 
relacionados com os comportamentos e processos mentais dos indivíduos. Também promover uma melhor 
interpretação da patofisiologia das situações do foro psicológico e a interação medicamentosa psicoativa.  

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The emphasis of the syllabus on the anatomy and physiology of the nervous system and endocrine system 
intends to promote the skills of future psychologists for an integrated understanding of the processes related 
to behavior and mental processes of individuals as well as promote a better understanding of the 
pathophysiology of psychological situations and psychoactive drug interaction. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

A metodologia será expositiva, com imagens de Neurociências, em suporte digital, modelos anatómicos e 
distribuição de tarefas, nomeadamente de resolução de problemas orientados no âmbito das competências 
referidas. Avaliação Contínua: a) A Assiduidade implicará a presença obrigatória em, pelo menos, 75% das 
aulas; b) Na avaliação da Participação nas Aulas serão tidos em conta critérios: pertinência das intervenções e 
clareza da exposição; acuidade na elaboração e participação das tarefas enunciadas. O resultado da 
Participação nas tarefas citadas irá traduzir-se na valorização da nota dos testes escritos até ao máximo de 1 
valor por teste. c) Dois Testes de avaliação sumativa no modelo de escolha múltipla. O resultado final desta 
avaliação resultará da média aritmética das classificações obtidas nos dois Testes Escritos, “ponderada” com 
o tipo de empenho e assiduidade do Aluno. 
Avaliação Final passará pela realização de um exame de escolha múltipla. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching methodology is based on lectures with images of Neuroscience, in digital format, anatomical 
models and distribution of tasks, including guided problem-solving related to the competencies mentioned . 
Continuous Assessment: a) attendance is mandatory in at least 75% of classes b) assessment of participation 
in class by criteria such as: relevance of interventions and clarity of presentation, accuracy in the preparation 
and participation of the required tasks. The result of participation in the tasks listed above will be reflected in 
the assessment mark of the written test of a maximum of one point per test. c) two summative multiple-choice 
tests. The final grade of this assessment will result in the arithmetic average of the marks obtained in both 
written tests, with a ponderation related to commitment and diligence of the student. 
Final evaluation includes the completion of a multiple choice examination. 

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

A metodologia usada, ou seja, a explicação e discussão dos aspectos estruturais e funcionais do Sistema 
Nervoso, tendo por base a projecção de milhares de imagens, em suporte digital, e de modelos de 
componentes do SN, e a resolução de problemas orientados, proporcionam o entendimento e compreensão da 
Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The methodology used, i.e., the explanation and discussion of structural and functional aspects of the Nervous 
System, based on the deployment of thousands of images, in digital, and component models of the Nervous 
System, and the resolution of familiar problems, provide the understanding and comprehension of the 
Anatomy and Physiology of the Nervous System 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Bear, M. F., Connors, B.W. & Paradiso, M. (2002). Neurociencia. Explorando el cerebro. Barcelona: Masson.  
Haines, D. E. (2006). Neurociencia Fundamental: com Aplicações Básicas e Clínicas (3ª Edição). Rio de 
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Janeiro: Elsevier. 
Myers, D. G. (2006). Psicologia (7ªed). Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 
Seeley, R., Stephens, T. & Tate, P. (2005). Anatomia & Fisiologia (6ª Edição). Lisboa: Lusociência. 
Wade, C. & Tavris, C. (2006). Psychology (8th Edition). New Jersey: Pearson Education.  
Vila, J. C., & Guerra, P. M. (2009). Introducción a la psicofisiología clínica. (2ª Ed.). Madrid: Pirámide.  
Pinel, P.J. (2006). Biopsicología. Madrid: Pearson. 
Purves, D., Augustine, G.J., Fitzpatrick, D., Katz, L. C., LaMantia, A., McNamara, J.O. & Williams, S. M. (2005). 
Neurociências (2ª Edição). Porto Alegre: Artmed Editora. 
Atlas: 
Sobotta (2000). Atlas de Anatomia Humana (21ª Edição). Vol 1 e 2. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan. 

 

Mapa IX - Psicologia Social II 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Psicologia Social II 

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

Ana Sofia Antunes das Neves, 48h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Joana Bessa Topa, 96h 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Joana Bessa Topa, 96h 

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

A unidade curricular Psicologia Social II visa a aquisição de saberes específicos sobre as dinâmicas e os 
processos sociais implicados na formação e no desenvolvimento dos grupos. Pretende-se que os/as alunos/as 
aprofundem os seus conhecimentos teóricos e as suas competências de observação e de análise crítica face 
ao papel dos grupos na construção das identidades sociais. Pretende-se igualmente que os estudantes 
compreendam a importância de se atender às especificidades culturais dos grupos, quer do ponto de vista da 
intervenção, quer do ponto de vista da investigação em Psicologia. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The curricular unit, Social Psychology II, relates to the acquisition of specific knowledge about the dynamics 
and social processes involved in the formation and development of groups. Students are intended to acquire 
in-depth theoretical knowledge and skills of observation and critical analysis concerning the role of groups in 
the construction of social identities. Moreover, students shoud understand the importance of attaining the 
specificities of cultural groups, either from intervention or from research in Psychology. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. A emergência dos grupos na Psicologia Social 
1.1. Enquadramento histórico-social 
1.2. Kurt Lewin e os primeiros estudos sobre as dinâmicas dos grupos 
2. Identidade Social e Relações Intergrupais 
2.1. Enquadramento histórico-social 
2.2. Modelos teóricos de Identidade Social 
2.3. Modelos explicativos da discriminação social 
3. Representações Sociais e Relações Intergrupais 
3.1. Enquadramento histórico-social 
3.2. Modelos teóricos das Representações sociais 
4. Processos Intragrupais e Intergrupais 
4.1. A Atração nos grupos 
4.1.1. Enquadramento histórico-social 
4.1.2. Modelos teóricos da Atração 
4.2. A Liderança nos grupos 
4.2.1. Enquadramento histórico-social 
4.2.2. Modelos teóricos da Liderança 
4.3. A Decisão nos grupos 
4.3.1. Enquadramento histórico-social 
4.3.2. Modelos teóricos da Decisão 
5. Grupos, Diversidade Social e Multiculturalidade  
5.1. Racismo 
5.2. Xenofobia 
5.3. Sexismo 
5.4. Homofobia/Lesfobia/Transfobia 
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6.2.1.5. Syllabus: 

1. The emergence of groups in Social Psychology 
1.1. The historical and social context 
1.2. Kurt Lewin and the first studies on the dynamics of groups 
2. Social identity and intergroup relationships 
2.1. The historical and social context 
2.2. Theoretical models of Social Identity 
2.3. Explanatory models of social discrimination 
3. Social representations and intergroup relationships 
3.1. The historical and social context 
3.2. Theoretical models of social representations 
4. Intragroup and intergroup processes 
4.1. The attraction in groups 
4.1.1. The historical context and social 
4.1.2. Theoretical models of attraction 
4.2. Leadership in groups 
4.2.1. The historical and social context 
4.2.2. Theoretical models of leadership 
4.3. Decision in groups 
4.3.1. The historical and social context 
4.3.2. Theoretical models of decision 
5. Groups, Social Diversity and Multiculturalism 
5.1. Racism 
5.2. Xenophobia 
5.3. Sexism 
5.4. Homophobia / Lesphobia / Transphobia 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

O módulo 1 tem como objetivo aprofundar os conhecimentos teóricos dos estudantes sobre a história dos 
estudos científicos sobre os grupos no âmbito da Psicologia. É esperado que saibam reconhecer os autores 
precursores neste domínio, assim como a sua influência na evolução da Psicologia Social até à 
contemporaneidade. Os módulos 2, 3, 4 e 5 incidem sobre as dinâmicas e os processos sociais implicados na 
formação e no desenvolvimento dos grupos. Em cada um deles é problematizada a importância dos grupos na 
formação das identidades sociais, estimulando a reflexão crítica sobre temáticas tão relevantes como a 
discriminação social, as representações sociais, a atracão nos grupos, a liderança, a tomada de decisão em 
grupos e a multiculturalidade. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The first module aims to give students in-depth theoretical knowledge about the history of scientific studies of 
groups related to Psychology. Students are expected to identify the well-known authors in this field as well as 
their influence in the evolution of Social Psychology to the present. Modules 2, 3, 4 and 5 focus on the 
dynamics and social processes involved in the formation and development of groups. The issue and 
importance of groups in the formation of social identities is focused in each one of the modules so as to 
encourage critical thinking about topics such as social discrimination, social representations, the attraction in 
groups, leadership, decision-making and multicultural groups. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Os conteúdos programáticos serão lecionados através de um conjunto variado de métodos e processos de 
formação centrados no aluno, tais como exposição oral, diálogo interativo e dinâmicas de grupo. Será 
privilegiada a utilização de meios audiovisuais e ferramentas multimédia. 
A avaliação contínua incluirá os 2 seguintes parâmetros: 1 - Realização e apresentação oral de um trabalho 
escrito em grupo (40% de ponderação na classificação final); 2 – Elaboração de duas provas escritas 
(ponderação de 60% na classificação final – 30%+30%). 
A avaliação final consistirá na realização de uma prova escrita, versando a totalidade dos conteúdos 
programáticos ministrados, nas Épocas Normal ou de Recurso, (eventualmente em época especial), e terá o 
peso de 100% na classificação final. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Syllabus will be taught by using a variety of methods and processes of learner-centered training, such as oral 
presentation, interactive dialogue and group dynamics as well as the preferred use of audiovisual media and 
multimedia tools. 
Continuous assessment includes the following two parameters:  
1 – presenting a written group report (40% of final grade),  
2 – two written examinations (60% of final grade, 30% + 30%). 
Final evaluation consists of a written examination which covers the whole syllabus. It is written at normal exam 
time or make-up period, (possibly special time), 100% of the final classification. 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
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curricular. 
Esta unidade curricular é de caráter teórico-prático, pelo que se justifica que as metodologias utilizadas sejam 
variadas. Assim, congregam-se metodologias que facilitem a aquisição de conhecimentos teóricos (como a 
exposição oral e o diálogo interativo) e metodologias ativas que facilitem a aquisição e o treino de 
competências práticas e que permitam uma atitude analítica de exploração e interpretação crítica potenciando 
os saberes adquiridos previamente (como a discussão de casos práticos). Por forma a familiarizar os alunos 
com as novas tecnologias de informação e comunicação usam-se preferencialmente os meios audiovisuais e 
as ferramentas multimédia. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

This curricular unit is theoretical and practical and uses a wide variety of teaching methods. Thus, these 
methodologies facilitate the acquisition of theoretical knowledge (such as oral and interactive dialogue) while 
active methodologies facilitate the acquisition and training of practical skills so as to enable an analytic 
attitude of examination and critical interpretation which enhance the knowledge previously acquired (as the 
discussion of practical cases). In order to familiarize students with new information and communication 
technologies, audiovisual media and multimedia are preferred. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Álvaro, J. L. & Garrido, A. (2007). Psicologia Social. São Paulo: McGraw-Hill. 
Aronson, E., Wilson, T. D. & Akert, R. M. (2007). Social Psychology (6th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice 
Hall. 
Gastil, J. (2010). The Group in Society. New York: Sage. 
Hogg, M. & Scott, R. T. (2008). Blackwell Handbook of Social Psychology: Group Processes. Oxford: Blackwell. 
Vala, J. & Monteiro, M. B. (Eds.) (2006). Psicologia Social. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
 

 

Mapa IX - Tecnologias de Informação e Comunicação 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Tecnologias de Informação e Comunicação 

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

Alexandre Valente da Conceição Pereira de Sousa, 0h 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

A presente unidade curricular tem como objectivo, assumindo que os alunos já possuem conhecimentos 
básicos de informática, fornecer-lhes conhecimentos específicos nas áreas da informática, das tecnologias 
multimédia e da internet, que apoiem a utilização das TICs no âmbito da Psicologia. Pretende-se que os alunos 
consigam manipular texto e imagem, saibam criar conteúdos para impressão e colocação online, percebam 
como são construídos os sistemas de informação, tenham noções de usabilidade em sistemas de informação, 
saibam utilizar ferramentas de trabalho colaborativo, e compreendam o impactos do recurso a dispositivos 
móveis. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Assuming students already have basic computer skills, this curricular unit is designed to provide them with 
expertise in the areas of computing, multimedia and internet technologies, which support the use of 
Information and Computer Technologies (ICT) in the context of Psychology. Students are intended to be able to 
manipulate text and image, know how to create content for print and online placement, be aware of how 
information systems function, have an understanding of the usability of information systems, know how to use 
tools for collaboration, and understand the impacts in the use of mobile devices. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Revisão de conceitos básicos de informática 
2. Manipulação de texto e imagem 
2.1 Tipografia, tipos de letra e processadores de texto 
2.2 Conceitos básicos de imagem, cor, resolução, formatos de ficheiros 
2.3 Manipulação de imagem raster e desenho vectorial 
3. Criação de conteúdos para impressão 
3.1 Introdução aos programas de colocação de texto e imagem na página 
3.2 Criação de desdobráveis, posters, livros, etc 
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4. Sistemas de Informação 
4.1 Introdução aos sistemas de informação 
4.2 Sistemas de gestão de bases de dados 
4.3 XML 
5. Criação de conteúdos para a Internet 
5.1 Páginas estáticas e páginas dinâmicas 
5.2 Sistemas de gestão de conteúdos 
5.3 Motores de pesquisa 
6. Interface com o utilizador 
6.1 Usabilidade; Interacção; Design 
6.2 Formulários online 
7. Suporte ao trabalho colaborativo 
7.1 Wikis 
7.2 Utilização de redes sociais 
8. Mobilidade 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Review of basic computer concepts 
2. Manipulating text and image 
2.1. Typography, fonts, and word processors 
2.2. Basic concepts of image, color, resolution, file formats 
2.3. Manipulation of raster and vector drawing 
3. Creation of content for print 
3.1. Introduction to programs for placement of text and image on page 
3.2. Creation of brochures, posters, books, etc. 
4. Information Systems 
4.1. Introduction to Information Systems 
4.2. Systems management database 
4.3. XML 
5. Creating content for the Internet 
5.1. Static pages and dynamic pages 
5.2. Content Management Systems 
5.3. Search Engines 
6. Interface User 
6.1. Usability, Interaction, Design 
6.2. Online forms 
7. Support collaborative work 
7.1. Wikis 
7.2. Use of social networks 
8. Mobility 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Foi tomando como base os objectivos da unidade curricular que foram definidos os conteúdos programáticos 
da unidade curricular. Houve a preocupação de seleccionar um conjunto de conteúdos programáticos que não 
só dessem cobertura a todos os objectivos da unidade curricular, como também dessem maior ênfase aos 
temas considerados mais importantes, isto dentro das limitações do tempo, medido em ECTS, atribuído a esta 
unidade curricular. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The syllabus was defined according to the objectives of the curricular unit. There was a concern in selecting a 
set of program content that not only covers all the objectives of the curricular unit, but also gives greater 
emphasis to the issues considered to be most important, in accordance to the constraints of time and 
measured in the ECTs attributed to this curricular unit. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

1. Aulas teórico-práticas compostas por um bloco inicial de carácter expositivo apresentado de forma 
colectiva; um bloco de carácter prático para aplicação dos conhecimentos adquiridos através de exercícios e 
trabalhos propostos pelo docente, com acompanhamento individual; aulas teórico-práticas de apoio à 
realização dos trabalhos 
2. Avaliação contínua baseada na participação nas aulas, na realização, apresentação e defesa de 3 trabalhos, 
os alunos que não tiverem aproveitamento à avaliação contínua serão sujeitos a avaliação final 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

1. Theoretical and practical lectures consist of an initial set of lectures of group lessons; a set of lessons of 
practical application of the knowledge acquired through the undertaking of exercises and assignments 
proposed by the teacher, with individual support/tutorials; practical classes to support the implementation of 
the assignments 
2. Continuous assessment based on class participation, implementation, presentation and defense of three 
assignments, students who are not successful in continuous assessment may sit a final evaluation. 
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

A metodologia de ensino seleccionada pretende garantir que os alunos não só adquirem um bom 
conhecimentos teórico sobre os temas cobertos pelos objectivos estabelecidos para esta unidade curricular, 
como também que os alunos aprendem a realizar a sua aplicação na prática. A existência de 3 trabalhos 
práticos leva a que os alunos, para além de terem de absorver conhecimentos teóricos sobre os temas em 
discussão, para terem aproveitamento necessitem de ter capacidade de concretização. 
 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The selected teaching methodology is intended to ensure that students acquire not only a good theoretical 
knowledge about the subjects covered but also of the objectives set for this curricular unit as well as learn to 
make applications to practice. Three practical assignments make students acquire, in addition to assimilating 
theoretical knowledge on the topics under discussion, skills of development in order to achieve approval in the 
curricular unit. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

BRINGHURST, Robert, 1997 - The Elements of Typographic Style. Hartley & Marks Publishers 
COOPER, Alan; et al, 2007 - About Face 3, the essentials of interaction design. Wiley 
ELLIOTT, Anthony; Urry, John, 2010 – Mobile Lives. Routledge 
FURHT, Borko (ed.), 2010 – Handbook of Social Network Technologies and Applications. Springer. 
GREENFIELD, Adam, 2006. Everyware: The dawning age of ubiquitous computing. New Riders. 
MORVILLE, Peter; ROSENFELD, Louis, 2006 - Information Architecture for the World Wide Web, O'Reilly, 3ª ed. 

 

Mapa IX - Psicologia Cultural 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Psicologia Cultural 

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

Carla Alexandra Castro Cunha, 0h  

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Não aplicável 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Not applicable 

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

Tradicionalmente, a Psicologia faz afirmações universais e atemporais sobre o ser humano. Porém, o 
conhecimento psicológico é sempre enraizado num contexto sócio-histórico-cultural, tende a estudar 
segmentos reduzidos da população e promove concepções do mundo e normalidade à luz de sociedades 
dominantes. No decorrer desta unidade curricular pretende-se: 1) Reflectir sobre a Psicologia, acentuando a 
sua base sócio-cultural enquanto ciência; 2) Apreciar a interligação entre Psicologia e Cultura, não apenas 
como duas variáveis que se influenciam, mas sobretudo como dois níveis que se constituem mutuamente; 3) 
Reconhecer a matriz cultural e relacional que estrutura a experiência humana e a universalidade e 
especificidade culturalmente constituídas do desenvolvimento humano e funcionamento psicológico; 4) 
Conhecer perspectivas sobre o self e as relações que integram a cultura como matriz de base e reflectir sobre 
os contornos e o impacto da herança cultural portuguesa.  

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Traditionally, Psychology makes statements about human beings universal and timeless. However, 
psychological knowledge is always rooted in a socio-historical-cultural study which tends to narrow segments 
of the population and promote world views and normality in the light of dominant societies. This curricular unit 
aims to: 1) reflect on Psychology, by emphasizing the socio-cultural basis as a science; 2) appreciate the 
connection between Psychology and Culture, not only as two variables that influence each other, but rather as 
two levels that constitute each other, 3) recognize the cultural and relational structure of human experience 
and the universality and cultural specificity constituted by human development and psychological functioning, 
4) understand perspectives on the Self and relationships that integrate culture as a basic matrix, as well as 
reflect on the contours and the impact of Portuguese cultural heritage. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. A cultura da Psicologia: Reflexão sobre a produção de conhecimento  
1.1. A evolução histórica do “sujeito” enquanto objecto da Psicologia; Reflexões em torno da falência da 
avaliação psicológica em culturas alheias 
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2. Psicologia Cultural: Enquadramento interdisciplinar da disciplina 
2.1. Contraste entre Psicologia Cultural e Psicologia Inter-cultural: Divergências epistemológicas, teóricas e 
metodológicas 
3. Organização do desenvolvimento humano e estruturas sociais segundo a Psicologia Cultural 
3.1. Perspectiva semiótica e hermenêutica como lente para uma leitura cultural do desenvolvimento 
3.2. Estudo de diferentes vivências e estruturas sociais em diferentes culturas (Casamento e estruturas 
familiares; Regulação cultural da maternidade e do cuidado aos bebés; Adolescência e transição para a idade 
adulta) 
4. Cultura e Self: Dinamismo, multiplicidade e relação Eu/Outro na perspectiva do Self Dialógico 
5. Portugal no mundo: Reflexões em torno de uma herança cultural 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Psychology of Culture: Reflections on the production of knowledge 
1.1. The historical evolution of the "subject" as the subject of Psychology, Reflections on the failure of 
psychological evaluation in other cultures 
2. Cultural Psychology: interdisciplinary framework of the discipline 
2.1. Contrasting Cultural Psychology and Inter-Cultural Psychology: epistemological, theoretical and 
methodological differences 
3. Organization of human development and social structures according to Cultural Psychology 
3.1. Semiotic and hermeneutic perspective as a lens for reading cultural development 
3.2. Study of different experiences and social structures in different cultures (marriage and family structures, 
cultural adjustment to motherhood and the care for babies, adolescence and the transition to adulthood) 
4. Culture and Self: Dynamism, multiplicity, and relation between the I/ the other perspective on the Dialogical 
Self 
5. Portugal in the World: Reflections on a cultural heritage 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

O ponto 1 do programa (A cultura da Psicologia) permite reflectir sobre a influência dos contextos sobre a 
produção de conhecimento nesta ciência (objectivo 1). Os pontos 2 (Psicologia Cultural: Enquadramento), 3 
(Organização do desenvolvimento humano e estruturas sociais segundo a Psicologia Cultural) e 3.1 
(Perspectiva semiótica e hermenêutica como lente) permitem apreciar a interligação entre Psicologia e Cultura, 
enquanto dois níveis que se constituem mutuamente (2). O ponto 3.2 (Estudo de diferentes vivências e 
estruturas sociais em diferentes culturas) permite reconhecer a matriz cultural e relacional que estrutura a 
experiência humana, bem como atender à universalidade e especificidade culturalmente constituídas sobre o 
desenvolvimento e funcionamento humano (3). Por fim, os pontos 4 (Cultura e Self: Perspectiva do Self 
Dialógico) e 5 (Portugal no mundo) permitem conhecer perspectivas alternativas sobre o self e reflectir sobre o 
impacto da herança cultural portuguesa (4). 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

Point 1, Culture Psychology, allows the reflecion on the influence of contexts on the production of knowledge 
in this science (objective 1). Points 2 (Cultural Psychology: Framework), 3 (Organization of human 
development and social structures according to Cultural Psychology) and 3.1 (Semiotic and Hermeneutic 
Perspective as a lens) allow the interconnection between Psychology and Culture, and thus the two levels are 
mutually constituted (2). Point 3.2 (Study of different experiences and social structures in different cultures) 
allows us to recognize the cultural and relational structure of the human experience, as well as understand the 
universality and cultural specificity which constitute human development and functioning (3). Finally, point 4 
(Culture and Self: Perspective of the Dialogical Self) and 5 (Portugal in the world) allow one to understand the 
alternative perspectives on the Self and thus reflect on the impact of the Portuguese cultural heritage (4). 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

1. Exposição teórica de conteúdos na aula pela docente; 
2. Pesquisa bibliográfica, leitura e reflexão sobre textos seleccionados e recolhidos em torno dos conteúdos; 
3. Apresentação de textos e de trabalhos desenvolvidos durante as aulas; 
4. Visualização de filmes e discussão em pequenos grupos e grupo-turma. 
5. Actividades de dinâmica de grupos; 
A avaliação contínua (nota entre 0 e 20 valores), implica dois parâmetros: A) Diário de reflexão individual sobre 
os conteúdos programáticos (50% da nota final), em que o/a aluno/a vai registar as suas reflexões ao longo do 
semestre a partir das questões colocadas na aula; B) Trabalho escrito (50% da nota final) que envolve a 
apresentação na aula de um texto recomendado sobre um tema seleccionado pelos/as estudantes e na 
subsequente elaboração de um trabalho que desenvolve e expande o tema escolhido. A avaliação final implica 
a realização de um exame escrito (avaliado entre 0 e 20 valores). 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

1. Theoretical analysis of content in class by the teacher; 
2. Bibliographic research, reading and reflecting on selected and collected texts related to the syllabus; 
3. Presentation of texts and assignments carried out in lectures; 
4. Viewing movies and discussion in small group and in group-class. 
5. Activities of group dynamics; 
Continuous assessment (on a scale of 0 to 20 points), includes two parameters:  
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a) an individual log book for reflection on the syllabus (50% of final grade), where students record their 
opinions throughout the semester and from questions which arise in class;  
b) written report (50% of final grade) which includes the presentation in class of a recommended text on a 
selected topic by the students and the subsequent drafting of a report that develops and expands the topic. 
Final assessment is a written examination (evaluated between 0 and 20). 

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

As dinâmicas de grupos, a exposição teórica pela docente e a leitura de textos permitem reflectir sobre a 
Psicologia, enquanto ciência (objectivo 1) e apreciar a interligação entre Psicologia e Cultura (objectivo 2). A 
apresentação de textos/trabalhos nas aulas, a discussão de filmes projectados na turma permite reconhecer 
como a cultura estrutura a experiência, o funcionamento psicológico, o desenvolvimento e relações humanas, 
quer na universalidade, quer na especificidade (objectivo 3) e, em particular, o impacto da herança cultural 
portuguesa (objectivo 4). Finalmente, o diário de reflexão individual sobre os conteúdos e a realização do 
trabalho escrito promove, numa primeira fase, o reconhecimento da influência sócio-histórica na produção de 
conhecimento científico e a problematização sobre a matriz cultural que estrutura a experiência e o 
desenvolvimento humano, permitindo o aprofundamento de um tema de interesse dos estudantes (objectivos 
1, 2 e 3).  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

Group dynamics, theoretical lectures and reading of texts allow to reflect about Psychology as a science 
(objective 1) and appreciate the connection between Psychology and Culture (objective 2). The presentation of 
texts/ assignments in class, discussion of films shown in class brings about the recognition of how culture 
structures the experience, psychological functioning, development and human relations, both in universality or 
in specificity (objective 3) and, in particular, the impact of the Portuguese cultural heritage (objective 4). 
Finally, the log-book of individual reflection on the syllabus and writing of a report promotes, initially, the 
recognition of the socio-historical influence in the production of scientific knowledge and the questioning of 
the cultural matrix that structures the experience and human development, thus bringing about topics of great 
interest to students (objectives 1, 2 and 3). 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Barreto, A. (2004). Mudança social em Portugal: 1969-2000. In A. C. Pinto (Ed.), Portugal contemporâneo (pp. 
137-162). Lisboa: Dom Quixote. 
Cole, M. (1996/1999). Psicologia Cultural: Una disciplina del pasado y del futuro. Madrid: Morata. 
Graham, S. (1992). "Most of the subjects were white and middle class": Trends in published research on 
African-Americans in selected APA journals, 1970-1989. American Psychologist 47, 629-639.  
Greenfield, P. (1997). You can't take it with you: Why ability assessments don't cross cultures. American 
psychologist 52, 1115-1124. 
Hermans, H. J. M. (2001). The dialogical self: Toward a theory of personal and cultural positioning. Culture & 
Psychology, 7, 243-281. 
Shweder, R. & Sullivan, M. 1993. Cultural psychology: Who needs it? Annual review of psychology, 44, 497-523. 
Valsiner, J. (2000). Culture and human development. London: SAGE. 
Valsiner, J. (2007). Culture in minds and societies: Foundations of cultural psychology. London: SAGE.  

 

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem  

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades 
curriculares.  

A natureza teórico-prática das unidades curriculares do curso convida ao uso de metodologias e didáticas de 
ensino diversas e complementares. Uma vez que se procura que os estudantes adquiram conhecimentos e 
competências básicas na área da Psicologia, quer de índole teórico, quer prático, procura-se que os métodos 
de ensino-aprendizagem congreguem esta dupla vertente. Recorre-se, por um lado, ao método expositivo para 
a apresentação, discussão e problematização de conhecimentos teóricos e, por outro, a métodos de treino e 
aplicação de competências (e.g. realização de exercícios que exigem a aquisição de conhecimentos teóricos, 
como observação, avaliação, investigação, simulação/role playing, resolução de problemas) que estimulam o 
desenvolvimento da autonomia e do sentido crítico. O ISMAI dispõe de laboratórios e de outras estruturas 
adaptadas à lecionação de unidades curriculares mais específicas (e.g. sala de espelho unidirecional, Centro 
de Estudos em Neuropsicologia). 

 
6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.  

The theoretical-practical curricular units focus on different and complementary teaching methodologies. Since 
it is important that students acquire basic knowledge and skills in Psychology either theoretical and practical, 
the teaching-learning methods should always keep in mind these two aspects. On the one hand, lectures are 
used for presentation, discussion and questioning theoretical knowledge, but on the other hand, for training 
methods and application of skills (e.g. exercises that require the acquisition of theoretical knowledge, such as 
observation, assessment, research, simulation/role playing, problem solving) stimulate the development of 
autonomous and critical thinking. ISMAI has laboratories and other structures adapted to the teaching of the 
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more specific curricular units (e.g. one-way mirror room, Centre for Studies in Neuropsychology). 

 
6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em 
ECTS.  

Os estudantes são estimulados, nas diferentes unidades curriculares, a desenvolver trabalho autónomo, para 
além das horas de contacto. Muitas das tarefas realizadas em contexto de sala de aula dependem do trabalho 
autónomo dos estudantes, sendo estes orientados pelos docentes na sua execução. Havendo uma 
interligação entre as tarefas realizadas em contexto de sala de aula e as realizadas autonomamente (fora do 
contexto de sala de aula), os docentes podem avaliar mais realisticamente o grau aproximado de investimento 
temporal dos estudantes e, em consequência, determinar a carga média de trabalho necessária para cumprir 
os objetivos propostos. Esta avaliação é feita também em função do feedback dado aos docentes, o que 
permite que estes coadunem os métodos aos recursos/capacidades dos estudantes. Esta questão é alvo de 
apreciação igualmente nas reuniões de curso, analisando-se a adequação entre as exigências de cada unidade 
curricular e as reais condições para lhes fazer face. 

 
6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS.  

Students are encouraged to develop autonomous work in different curricular units, in addition to the contact 
hours. Many of the tasks performed in class depend on the autonomous work of students, which is oriented by 
teachers in their implementation. If there is an interconnection between the tasks performed in class and 
carried out independently (outside the classroom), teachers can assess the approximate degree of dedication 
of time spent by students more realistically and, consequently, determine the average work load required to 
meet those objectives. Assessment is also done on the basis of the feedback teachers have, thus enabling 
them to adjust methods to the resources/capabilities of students. This issue is subject to assessment at 
meetings of the 1st Study Cycle, so as to analyze the requirements of each curricular unit and the present 
conditions to address them. 

 
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de 
aprendizagem da unidade curricular.  

A avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita pelos docentes de cada unidade curricular, atendendo aos 
objetivos específicos de cada uma. Embora os docentes sejam autónomos na implementação dos sistemas de 
avaliação, no âmbito das funções da coordenação e da comissão científico-pedagógica do curso são levadas a 
cabo ações que visam garantir a eficácia destes sistemas de avaliação. Assim, nas reuniões de curso, 
estimula-se a reflexão em torno da adequação entre os métodos de avaliação e os objetivos propostos, 
analisando-se a viabilidade e a exequibilidade dos sistemas de avaliação em vigor. Sempre que necessário são 
efetuados ajustes, tendo em conta também uma perspetiva global dos objetivos do curso. 

 
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning 
outcomes.  

Assessment of student learning is undertaken by the teachers of each curricular unit, who take into account 
the defined and specific objectives of each. Although teachers are autonomous in the implementation of 
evaluation systems, according to the functions of the coordination and scientific-pedagogic commission of the 
cycle, many actions are carried out aimed at ensuring the effectiveness of these assessment systems. Thus, 
the meetings of the 1st study cycle stimulate the reflection between the adequacy of the assessment methods 
and objectives, by analyzing the feasibility and the undertaking of the assessment systems in place. 
Adjustments are made whenever it is necessary, however, a global perspective of the cycle objectives must 
always be kept in mind. 

 
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.  

As metodologias de ensino mais centradas no desenvolvimento de competências de investigação são 
porventura aquelas que melhor garantem a participação dos estudantes em atividades científicas. Não só são 
confrontados com a necessidade de reconhecer o rigor no planeamento e estruturação de um projeto de 
investigação científica, como com a necessidade de o desenvolver/executar de acordo com normas e 
diretrizes específicas e de o apresentar, à comunidade científica, num formato e numa linguagem 
predominantemente científica. O contacto com instrumentos de avaliação psicológica e com modelos e 
técnicas de intervenção psicológica, assim como a possibilidade de simular a sua aplicação a casos 
concretos, é igualmente um meio privilegiado de garantir a participação dos estudantes em atividades 
científicas. O facto da avaliação contínua exigir, na maior parte dos casos, o aperfeiçoamento da escrita 
científica e apresentação pública de trabalhos também assegura essa participação. 

 
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.  

The teaching methodologies more focused on developing research skills are perhaps those that best ensure 
the participation of students in scientific activities. Not only is there a need to recognize the rigor in the 
planning and structuring of a scientific research project, but there is also the need to develop/execute, 
according to the specific standards and guidelines, its submission to the scientific community in 
predominantly scientific format and use of language. Psychological assessment tools and techniques models 
of psychological intervention, as well as the ability to simulate their application to cases, is also an excellent 
mean of ensuring the participation of students in scientific activities. The fact that continuous assessment 
requires, in most cases, the improvement of scientific writing of papers and pulic presentation of projects also 
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ensures participation. 

 

7. Resultados 

7.1. Resultados Académicos  

7.1.1. Eficiência formativa. 

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.  

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades 
curriculares.  

No cômputo geral as áreas científicas complementares revelam uma taxa de 96% de aprovação (97,5% no caso 
de Técnicas de Resolução de Conflitos, 85,7% no caso de Introdução à Gestão de Recursos Humanos e 85,7% 
no caso de Marketing e Publicidade). A área científica de Ciências Biológicas (Bases Biológicas da Psicologia) 
revela uma taxa de aprovação de 93,8%, seguindo-se a área científica de Ética e Deontologia com uma taxa de 
aprovação de 93,3%. A área científica Psicologia Aplicada/Introdução à Psicologia Aplicada apresenta uma 
taxa de aprovação de 90,4% e a de Ciências Sociais (Bases Socioculturais da Psicologia) de 90,2%. A taxa de 
aprovação da área científica Processos Psicológicos Elementares é de 85,5% e a da área científica de 
Integração dos Processos Psicológicos é de 84,6%. A área científica de Psicologia Geral revela uma taxa de 
aprovação de 78,5% e a área científica de Metodologia Aplicada à Psicologia (Observação, Avaliação e 
Investigação) uma taxa de aprovação de 71,7%. 

 
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related 
curricular units.  

The overall scope of the complementary scientific areas reveals a success rate of 96% (97.5%, Conflict 
Resolution Techniques; 85.7%, Introduction to Human Resource Management and 85.7% for Marketing and 
Advertising). The area of Biological Sciences (Biological Basics of Psychology) reveals a success rate of 
93.8%, followed by Ethics and Deontology with 93.3%. The area of Applied Psychology /Introduction to Applied 
Psychology has a success rate of 90.4% and Social Sciences (Social-Cultural Basics of Psychology) has 
90.2%. The success rate of Elementary Psychological Processes is 85.5% while Integration of Psychological 
Processes is 84.6%. General Psychology has a success rate of 78.5% and Methodology Applied to Psychology 
(Observation, Assessment and Research) is 71.7%. 

 
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções 
de melhoria do mesmo.  

Os resultados dos estudantes são objeto de monitorização contínua, não só em termos do sucesso escolar, 
como do insucesso, quer por parte do corpo docente do curso, quer por parte da coordenação e da comissão 
científico-pedagógica. Assim, os resultados são apreciados em sede de reuniões de curso, refletindo-se em 
conjunto sobre as fatores que poderão estar na base do sucesso e/ou do insucesso dos estudantes nas 
diferentes unidades curriculares (UCs) São analisados sobretudo os seguintes fatores: objetivos das UCs, 
metodologias de ensino e de avaliação, rendimento, motivação, integração e resultados dos estudantes, 
gestão das horas de trabalho (horas de contacto e trabalho autónomo), relação pedagógica, disponibilidade e 
uso efetivo dos recursos disponíveis (e.g. Biblioteca). A figura de tutor de cada ano procura ativamente, junto 
das turmas, recolher elementos que permitam tornar esta reflexão mais sustentada, integrando os pontos de 
vista dos estudantes. 

 
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.  

The student results are subject to continuous monitoring, not only in terms of academic success, but also 
failure, either by the academic staff of the curricular unit or by the coordination and scientific-pedagogic 
commission. Thus, the results are assessed in the meetings of the cycle, so as to reflect on the factors that are 
the basis of the success and/or failure of students in different curricular units. Several factors are analyzed, in 

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2008/09 2009/10 2010/11

N.º diplomados / No. of graduates 143 127 101

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 143 116 81

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 11 13

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 7

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0
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particular, the following: objectives of curricular units, teaching methodologies and evaluation, performance, 
motivation, student integration and achievement, management of working hours (contact hours and 
autonomous work), the pedagogical relationship, availability and effective use of available resources (e.g. 
library). Each year, the tutor actively seeks, with the class, to collect evidence which enables a more sustained 
reflection so as to assimilate the opinion of students. 

 

7.1.4. Empregabilidade. 

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.  

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.  

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do 
ciclo de estudos e respectiva classificação.  

A Unidade de Investigação em Desenvolvimento Humano e Psicologia (UNIDEP) é o centro de investigação 
que acolhe os docentes do 1.º ciclo de Estudos em Psicologia do ISMAI. A UNIDEP está integrada, desde 2007, 
no Centro de Investigação do Núcleo de Estudos e Intervenção Cognitivo-Comportamental (CINEICC), sediado 
na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (RG-PSY-Norte-Maia-730-
1331). O CINEICC é uma unidade de I&D reconhecida pela FCT, classificada com Bom. Estão integrados na 
UNIDEP, em 2012, 19 investigadores com Grau de Doutor, 3 bolseiros de investigação científica e 3 alunos de 
Doutoramento com projeto financiado pela FCT. A UNIDEP encontra-se regulamentada e é coordenada pelo 
Professor Doutor João salgado, docente do ciclo de estudos proposto. Possui verbas anuais de financiamento 
atribuídas pela Maiêutica, que rondam os 75 000 € / ano. 

 
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark.  

The unit of Research in Human Development and Psychology (UNIDEP) is the research center that integrates 
the teaching staff of the 1st Study Cycle in Psychology of ISMAI. UNIDEP has been incorporated, since 2007, in 
the research unit of Cognitive-Behavioral Center for Research and Intervention (CINEICC), located in 
Psychology Faculty, University of Coimbra (RG-PSY-Maya-North 730-1331.) CINEICC is an R&D unit recognized 
by the FCT, and classified with a grade of GOOD. In UNIDEP, in 2012, there are currently 19 researchers with 
Ph.D. Degree, three scientific research fellowships and three Ph.D. students with a project funded by FCT. 
UNIDEP is regulated and coordinated by Professor João Salgado, teacher of this cycle. It has an annual 
funding (€ 75000) allocated by Maiêutica. 

 
7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por 
pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos.  

47 

 
7.2.3. Outras publicações relevantes.  

No âmbito internacional vários docentes têm vindo a publicar capítulos de livros em editoras de referência, 
com arbitragem científica (n=25), o que denota uma progressiva difusão da sua atividade científica. No plano 
nacional, têm sido publicados livros e capítulos de livros no sentido da divulgação da investigação empírica e 
da produção de manuais de apoio à lecionação (n=9). Ainda no âmbito nacional, vários docentes publicam em 
revistas da especialidade com revisão de pares (n=19), divulgando internamente o seu trabalho e colocando o 
ISMAI no mapa da produção científica nacional na área da Psicologia. A atividade apresentada em congressos 
nacionais e internacionais é também suportada por publicações de resumos/artigos em livros de atas (n=83). 

 
7.2.3. Other relevant publications.  

Internationally, several teachers have published chapters in reference books, with refereeing (n = 25), which 
shows a progressive diffusion of scientific activity. Nationally, there have been books and book chapters 
published so as to dissemination the empirical research and production of manuals to support teaching (n = 9). 
Even at the national level, several academic members publish in specialized journals with peer review (n = 19), 
thus internally publicizing their work and putting ISMAI on the map of scientific production in the area of 
Psychology. The activity presented in national and international conferences is also supported by publications 

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos / 
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study cycle area 31.3

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained 
employment in other areas of activity 68.7

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of 
graduates that obtained employment until one year after graduating 53.8
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of abstracts/papers in books of minutes (n = 83). 

 
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento 
económico.  

A atividade científica dos docentes do ciclo de estudos proposto é, globalmente, de reconhecido nível 
nacional e internacional. Assiste-se a um progressivo compromisso com a publicação da investigação 
realizada, tendo este repercussões importantes na atividade científica e docente. Mais especificamente, o 
investimento dos docentes em termos das áreas de investigação tende a ocorrer em paralelo com as unidades 
curriculares que lecionam. Deste modo, os conteúdos programáticos são sujeitos a uma revisão contínua, o 
que aumenta o seu nível de atualidade e especialidade. Isto permite que os alunos não só desenvolvam as 
competências mais adequadas e ajustadas em termos de investigação empírica, mas também a nível teórico. 
Os estudantes são assim dotados de recursos que os colocam na linha da frente em termos de 
desenvolvimento e valorização profissional. É, por isso, inegável o contributo do curso, ainda que de forma 
indireta, para o desenvolvimento económico do país. 

 
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.  

The scientific activity of the teachers of the study cycle is overall, nationally and internationally recognized. We 
are witnessing a progressive commitment to the publication of conducted research, the latter having an 
important impact on scientific activity and teaching. More specifically, the investment of teachers in terms of 
research tends to occur in parallel with the teaching of curricular units. Thus, the syllabus is subject to 
continuous review, so as to increase the level of relevance and expertise. Consequnetly, this enables students 
not only to develop the most appropriate skills but also adjust them to empirical research, as well as 
theoretical. Students are well endowed with resources that put them at the forefront in terms of development 
and professional development. It is therefore an undeniable contribution of the study cycle, although indirectly, 
to the economic development of the country. 

 
7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e 
internacionais.  

Os docentes/investigadores da licenciatura, integrados na UNIDEP, estão envolvidos em vários projetos 
nacionais e internacionais. O ISMAI tem em curso um projeto financiado pela FCT na área da Psicologia - 
Descentração e Mudança em Psicoterapia. Destacam-se as seguintes parcerias em projetos financiados pela 
FCT: Gerar Percursos Sociais (UC); Mudança Narrativa em Psicoterapia (UM); Cidadania sexual das (mulheres) 
lésbicas em Portugal (UM); Prontidão escolar socio-emocional cognitiva (UM); Multiple victimization of poor 
women (UM); Ambivalence and unsuccessful psychotherapy (UM); Scripts sexuais em revistas para raparigas 
adolescentes (UM) e financiados pela CIG: Avaliação do III PNCVD e Grupos de Ajuda Mútua (UM). Parcerias 
internacionais: Red de investigación en actividades preventivas y promoción de la salud (REDIAPPP) e 
International Father Acceptance-Rejection Program (IFARP). Parcerias locais: Colaboração em projetos em 
escolas e instituições de saúde. 

 
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or 
partnerships.  

Teachers/researchers of this cycle, integrated in UNIDEP, are involved in various national and international 
projects. ISMAI has an ongoing project funded by FCT in Psychology - Decentration and Change in 
Psychotherapy. The following partnerships in projects are also financed by FCT: Generate Social Tours (UC); 
Narrative Change in Psychotherapy (UM); Sexual Citizenship (female) of lesbians in Portugal (UM); Socio-
emotional cognitive school readiness (UM); Multiple victimization of poor women (UM); Ambivalence and 
unsuccessful psychotherapy (UM); Sexual scripts in magazines for adolescent girls (UM). Funded by 
Comission for Citizenship and Equal Gender: PNCVD Assessment III and Mutual Support Groups (UM). 
International partnerships: Red de investigación en actividades preventivas y promoción de la salud 
(REDIAPPP) and International Father Acceptance-Rejection Program (IFARP). Local Partnerships: Colaboration 
with projects at schools and health institutions. 

 
7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.  

Todos os anos os docentes/investigadores do curso integrados na UNIDEP são avaliados de acordo com uma 
grelha de produtividade institucional (últimos 3 anos). O ISMAI instituiu um sistema de recompensa financeira, 
dada de acordo com a pontuação nessa grelha, composta pelos campos: Publicações; Financiamento 
angariado; Formação avançada; Organização de eventos científicos; Patentes; Networking; Comunicações; e 
Impacto social da atividade desenvolvida. Valorizam-se, sobretudo, as publicações em revistas internacionais 
com peer-review com medição de fator de impacto. São promovidos encontros regulares de 
debate/formação/orientação em que um investigador dinamiza uma sessão que contribua para o 
enriquecimento global do grupo. Cada projeto de investigação em curso promove reuniões frequentes com as 
respetivas equipas.  
 

 
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.  

Every year, the teachers/researchers of UNIDEP are assessed according to an institutional scale of 
productivity (the last three years). ISMAI instituted a system of financial reward/supplements according to this 
scale score which composes the following: publications; raising funds; advanced training; organization of 
scientific events and patents; Networking; Communications; and social impact of the activity. More value is 
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given to, the publications in international journals with peer-review and a measurement of the impact factor. 
There is promotion of regular encounters/meetings of discussion/training/orientation where a researcher 
organizes a session that will contribute to the enrichment of the whole group. Each project involves frequent 
meetings with teams composed of researchers, Master students and external consultants. 
 

 

7.3. Outros Resultados  

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3  

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

O ISMAI tem investido, nas últimas décadas, na promoção de atividades científicas e pedagógicas que 
garantam o desenvolvimento tecnológico e artístico, sendo os diferentes cursos chamados a dar o seu 
contributo nestas atividades, incluindo o 1.º Ciclo de Estudos em Psicologia (e.g. eventos científicos e 
culturais, formação avançada, parcerias e intercâmbios inter-institucionais). Na área da Psicologia são 
prestados serviços de apoio à comunidade no âmbito do Centro de Apoio e Serviço Psicológico (CASP). O 
CASP é assim um núcleo de prestação de serviços de consulta psicológica à comunidade. Tem como 
objetivos fornecer serviços de Consulta Psicológica, apoiar a formação supervisionada de psicólogos e 
promover investigação em diferentes áreas da psicologia. Na continuidade da formação básica em Psicologia, 
o ISMAI oferece formação ao nível do 2.º ciclo nas seguintes áreas da Psicologia: Clínica e da Saúde, Escolar e 
da Educação, Justiça e Neuropsicologia Clínica. 

 
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training.  

In recent decades, ISMAI has invested in the promotion of scientific and academic activities to ensure the 
technological and artistic development, where the different study cycles are called to give their input to these 
activities, including the 1st Study Cycle in Psychology (e.g. scientific and cultural events, advanced training, 
partnerships and interinstitutional exchanges). In the area of Psychology, services are provided to support the 
community within the Center for Psychological Support and Services (CASP). Thus CASP is a core provision of 
psychological counseling to the community. It aims to provide services of Psychological Counseling, support 
the training of psychologists under supervision and promote research in different areas of Psychology. In 
order to continue the basic training in Psychology, ISMAI offers 2nd Study Cycles in the following areas: 
Clinical and Health, School and Education, Forensic and Clinical Neuropsychology. 

 
7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural, 
desportiva e artística.  

O 1.º Ciclo de Estudos em Psicologia tem contribuído, desde a sua emergência, não só para o 
desenvolvimento do ISMAI, como também para o desenvolvimento nacional, regional e local. Tendo sido o 
primeiro curso em Psicologia criado por uma instituição de ensino superior particular e cooperativo, na região 
do Grande Porto, estimulou desde logo a procura da região abrindo lugar ao crescimento populacional, à 
proliferação de serviços e estruturas e ao investimento financeiro. Os benefícios para o meio envolvente foram 
evidentes, estando agora a região apetrechada com recursos dos quais não dispunha anteriormente (saliente-
se a importância da abertura da linha de metro ISMAI). O curso tem igualmente impacto do ponto de vista da 
cultura científica e cultural, na medida em que se inscreve, pela sua qualidade e envergadura populacional, no 
mapa dos cursos de Psicologia mais procurados do país, no ensino universitário particular. 

 
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and 
artistic activities.  

The emergence of the 1st Study Cycle in Psychology has contributed, not only for the development of ISMAI, 
but also to national, regional and local development. Since it was the first undergraduate degree in Psychology 
to be created by a private and cooperative institution of higher education in the region of Porto, it immediately 
stimulated a great demand in the region thus giving rise to population growth, proliferation of services and 
infrastructures as well as investment. The benefits to the environment were evident, the region is now 
equipped with resources that had not previously been explored (the importance of the Metro line, ISMAI). The 
study cycle also has an impact in terms of cultural and scientific culture, due to its quality and population 
scale. The 1st Study Cycle in Psychology of ISMAI is one of the most searched cycles in Psychology in the 
country, especially at private universities. 

 
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o 
ensino ministrado.  

O Gabinete de Marketing, Comunicação, Relações Públicas e Eventos desenvolve diversos mecanismos, 
através da utilização das novas tecnologias e redes sociais, Portal institucional, facebook e twitter.  
Externamente organiza e participa em visitas às escolas secundárias apoiando iniciativas de orientação 
vocacional, dando a conhecer os nossos cursos através de um DVD e de guias informativos cuja qualidade, 
tem causado grande impacto. 
A presença anual em Feiras de Educação, constitui um precioso contributo na divulgação da nossa oferta 
formativa 
Internamente, o Gabinete apoia e realiza diversos eventos, de âmbito científico, recreativo e cultural que são 
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muito valorizados pelos participantes. 
Considera-se que as redes sociais conquistaram um espaço de visibilidade e atração que os meios de 
comunicação tradicionais já não são capazes de alcançar pelo que os próprios estudantes do ISMAI 
constituem o veículo principal de divulgação e posterior procura.  
 

 
7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to 
students.  

The Office of Marketing, Communications, Public Relations and Events develops various mechanisms, through 
the use of new technologies and social networks, institutional website, facebook and twitter. 
Externally, it organizes and participates in visits to schools to support initiatives of vocational orientation and 
publishes the curricular units via DVD and information guides whose quality has had a major impact. 
The presence at annual Educational Fairs, is a valuable contribution to the dissemination of what the 
Institution has to offer academically. 
Internally, the Office conducts and supports various scientific, cultural and recreational events that are highly 
valued by participants. 
Social networks are considered to have carved a space of visibility and attraction that the traditional media is 
no longer able to achieve, however it is the ISMAI students themselves who constitute the major means for the 
dissemination and subsequent demand. 
 

 

7.3.4. Nível de internacionalização 

8. Análise SWOT do ciclo de estudos 

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos  

8.1.1. Pontos fortes  
O 1.º Ciclo de Estudos em Psicologia do ISMAI adequa-se, na íntegra, em termos de estrutura, organização, 
missão e objetivos, aos princípios da Declaração de Bolonha, adotando as recomendações da European 
Federation of Psychologists’ Associations e da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Assim, o curso responde 
adequadamente às exigências do mercado nacional, mas também do mercado internacional (especialmente 
europeu), possibilitando a mobilidade dos seus estudantes e docentes. Embora constitua a formação de base 
na área da Psicologia, este curso promove a preparação para a integração dos alunos no 2.º Ciclo de Estudos 
em Psicologia, uma vez que facilita (pelos conhecimentos e pelas competências, a nível teórico e 
metodológico, que desenvolve) a transição para a formação avançada. O plano curricular do curso, pela sua 
diversidade e complementaridade, estimula o desenvolvimento de saberes específicos, gerais e críticos, o que 
constitui uma mais-valia para a formação de futuros psicólogos. 

 
8.1.1. Strengths  

The 1st Study Cycle in Psychology (SCP) of ISMAI is completely, in terms of structure, organization, mission 
and objectives in accord with the principles of the Bologna Process, thus adopting the recommendations of 
the European Federation of Psychologists' Associations and the Association of Portuguese Psychologists. 
Consequently, the study cycle responds to the demands of both the domestic and international markets 
(especially European), thus enabling the mobility of students and teachers. Though it relates to the basic 
training in Psychology, this cycle promotes the preparation for the integration of students in 2nd Study Cycles 
since the SCP facilitates (knowledge and expertise, theoretical and methodological) the transition to advanced 
training. Seeing that the syllabus of the study cycle is diverse and complementary, it encourages the 
development of specific knowledge, general and critical, which is an asset in the training of future 
psychologists. 

 
8.1.2. Pontos fracos  

O exercício autónomo da Psicologia, nomeadamente em Portugal, só é possível após a conclusão de 2 ciclos 
de formação universitária na área. Após 5 anos de formação (1.º Ciclo de Estudos = 3 anos + 2.º Ciclo de 
Estudos = 2 anos) é necessária ainda a realização de 1 ano de prática tutelada pela Ordem dos Psicólogos 
Portugueses. 

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 7.7

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 3.9

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 0
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Embora o ISMAI disponha de Mestrados em Psicologia, o 1.º Ciclo de Estudos em Psicologia do ISMAI 
beneficiaria com a implementação de um modelo de mestrado integrado. A frequência de um Ciclo Integrado 
de Estudos permitiria um melhor ajustamento entre os objetivos da Licenciatura e os do Mestrado (já que 
garantiria a formação dos 5 anos de modo articulado). 

 
8.1.2. Weaknesses  

The autonomous activity of Psychology, namely in Portugal, is only possible after completing 2 cycles of 
university education. However, it is still necessary to carry out one year of internship by the Order of 
Portuguese Psychologists after the five years of training (1st Study Cycle = 3 years + 2nd Study Cycle = 2 
years). 
Although ISMAI offers a Master in Psychology, 1st Study Cycle in Psychology would benefit greatly from the 
implementation of a model of integrated Masters. The possibilty of a cycle of Integrated Study Cycle would 
allow a better adjustment between the objectives of the 1st Study Cycle and of the Master Degrees (since this 
would guarantee a better articulation of the 5 year training). 

 
8.1.3. Oportunidades  

Este curso, ao longo dos anos, tem granjeado elevado reconhecimento. A relação que mantém com o meio 
envolvente, a sua projeção a nível nacional, o intercâmbio que estabelece com outras instituições e a 
qualidade da formação que ministra vaticinam a continuidade do seu crescimento e a sua consolidação. A 
situação económica do país e as fragilidades sociais que daí advêm tenderão a fazer aumentar as 
preocupações de cariz psicossocial, tornando a Psicologia mais visível e necessária. O compromisso que os 
docentes do curso têm vindo a assumir em termos de investigação científica poderá igualmente contribuir 
para o aumento da qualidade do ensino e para uma mais sólida integração dos estudantes em projetos de 
investigação. Esta maior integração potenciará o exercício profissional prático, cientificamente sustentado. O 
investimento na investigação científica resultará seguramente também no aumento de massa crítica, o que 
maximizará as potencialidades do processo de ensino-aprendizagem. 

 
8.1.3. Opportunities  

This study cycle has earned high recognition over the years. The relationship it has with its environment, its 
mission recognition at the national level, the academic exchanges promoted with other institutions and the 
quality of its training of learning and teaching process promote its continued development and consolidation. 
The fragile economic situation of the country and social weaknesses that arise from it, will undoubtedly bring 
about psychosocial concerns, thus making Psychology more apparent and necessary. The commitment that 
teachers of the study cycle have assumed in terms of scientific research, may contribute to increasing the 
quality of education and a stronger integration of students in research projects. This greater integration will 
enhance professional practice, scientifically supported. The investment in scientific research will certainly 
result in the increase of critical mass, which will maximize the potential of the teaching-learning process. 

 
8.1.4. Constrangimentos  

O facto do curso proposto visar a formação de base na área da Psicologia, obriga a que os estudantes sejam 
estimulados a adquirir conhecimentos teóricos e metodológicos que por vezes são de difícil maturação em 3 
anos. Os estudantes revelam, por vezes, algumas dificuldades em organizar o estudo e em estabelecer 
relações entre as aprendizagens focadas na aquisição de conhecimentos teóricos e as focadas na aquisição 
de competências de aplicação desses conhecimentos. Revelam ainda dificuldades de gestão do tempo, o que 
faz com que tenham pouco espaço para refletir criticamente sobre as aprendizagens efetuadas.  
Há ainda a salientar constrangimentos recentes no acesso à profissão (e.g. obrigatoriedade de efetuar um ano 
de prática supervisionada tutelada pela Ordem dos Psicólogos Portugueses), o que pode tornar o curso 
menos atrativo. 
As dificuldades financeiras das famílias portuguesas podem colocar entraves à entrada de alunos no ensino 
superior, especialmente no privado. 

 
8.1.4. Threats  

The fact that the proposed study cycle aimed at basic training in Psychology entails the encouragement of 
students so as to acquire theoretical and methodological knowledge which is sometimes difficult to process 
and assimilate over the 3 years. Students occasionally show some difficulties in organizing study and 
establishing the relation between learning focused on the acquisition of theoretical knowledge and the 
acquisition of skills to apply this knowledge. They also reveal difficulties in time management, reflecting these 
in difficulties in critical thinking. There is also emphasis concerning the recent constraints of access to the 
profession (e.g. obligation to do one year of supervised internship by the Order of Portuguese Psychologists), 
thus making the study cycle less attractive. 
The financial difficulties of the Portuguese families may prevent the entry of students in higher education, 
especially in private. 

 

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade  

8.2.1. Pontos fortes  
O ISMAI possui uma organização interna hierarquicamente estruturada que funciona com elevada eficácia. As 
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diferentes estruturas e órgãos da instituição desempenham as suas funções com base num modelo de 
cooperação, o que facilita a comunicação vertical e horizontal e esta, por sua vez, o processo de tomada de 
decisão. Os membros que compõem a estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudos (Direção de 
Departamento, Coordenação e Comissão Científico-Pedagógica) têm formação na área da Psicologia e são 
todos docentes do curso, o que lhes permite ter uma visão implicada sobre o processo de ensino-
aprendizagem, reconhecendo as necessidades de formação e gerindo o curso no sentido da sua satisfação. O 
ISMAI dispõe de estruturas que garantem a implementação de um Sistema Interno de Garantia da Qualidade 
(SIGQ), o qual envolve toda a comunidade escolar e a Direção da Instituição. Destaque-se o papel crucial do 
Gabinete de Estudos, Planeamento, Avaliação e Qualidade neste processo. 

 
8.2.1. Strengths  

The internal organization of ISMAI is structured hierarchically and functions quite efficiently. The different 
structures and organs carry out their duties based on a model of cooperation, which not only facilitates vertical 
and horizontal communication but also the process of decision making. The members that make up the 
organizational structure are responsible for the study cycle (Department Board, coordination and scientific-
pedagogic commission). In addition, they have training in Psychology and are all teachers of the study cycle, 
thus enabling them to gain insight about the teaching- learning process, recognizing training needs and 
managing the study cycle towards high satisfaction. ISMAI also has structures that ensure the implementation 
of an Internal Quality Assurance (SIGQ), which involve the whole academic community and the Board of the 
Institution. Consequently, the Office of Research, Planning, Evaluation and Quality in this process assumes an 
important role. 

 
8.2.2. Pontos fracos  

A mobilização dos estudantes para a participação nos processos de tomada de decisão por vezes não é bem 
sucedida. O número de estudantes que se candidata ao Conselho Pedagógico é recorrentemente reduzido, o 
que traduz pouca motivação para a integração em órgãos que garantam a representatividade da comunidade 
discente. 

 
8.2.2. Weaknesses  

The mobilization of students to participate in the processes of decision-making is sometimes unsuccessful. 
The number of students who apply to the Pedagogic Council is continuously reduced, which means that there 
is little motivation to integrate the organs to ensure the representation of the student community. 

 
8.2.3. Oportunidades  

A análise dos resultados dos processos de avaliação implementados oferece genericamente dois tipos de 
oportunidade. Por um lado, a oportunidade da reflexão e, por outro lado, a oportunidade do ajustamento de 
práticas. Nas reuniões do curso os docentes são convidados a refletir sobre a apreciação que os estudantes e 
os próprios fazem do curso (e.g. metodologias de ensino, organização das unidades curriculares, sistema de 
avaliação, docência, coordenação) e da instituição (e.g. recursos, serviços). Estimula-se, em consequência, a 
adoção de medidas que visem ajustar aquilo que se entende necessário. As avaliações externas são 
igualmente relevantes para a análise do funcionamento global da instituição. A avaliação levada a cabo pela 
Associação Europeia das Universidades, em 2009 e 2010, constitui-se como um momento chave para o 
desenvolvimento do ISMAI, na medida em que contribuiu para uma análise aprofundada, a partir de critérios 
europeus, das realidades institucional e académica. 

 
8.2.3. Opportunities  

The results of the evaluation procedures implemented usually offer two types of analysis. On the one hand, an 
opportunity of reflection, but on the other hand, room for adjustments. At the meetings of the study cycles, 
teachers are asked to reflect on the assessment of students and teachers (e.g. teaching methods, organization 
of curricular units, grading, teaching, and coordination) and of the institution (e.g. resources, services). 
Therefore, the adoption of measures to adjust what is considered necessary is encouraged. Moreover, external 
assessment is equally relevant for the analysis of the overall functioning of the institution. The assessment 
carried out by the European University Association in 2009 and 2010, has been considered to be a key moment 
in the development of ISMAI, as it has contributed to a thorough analysis of the academic and institutional 
realities in accord with European standards,  

 
8.2.4. Constrangimentos  

O timing de administração dos questionários de perceção do ensino-aprendizagem a estudantes e docentes 
(geralmente a meio de cada semestre) nem sempre permite que os intervenientes tenham um conhecimento 
integrado e maturado de todas as dinâmicas envolvidas no processo. Por outro lado, a análise dos resultados 
é feita numa fase já muito avançada do processo de avaliação, o que não possibilita que os ajustes 
necessários sejam feitos ainda durante o semestre no âmbito do qual se procedeu à administração dos 
questionários de perceção do ensino-aprendizagem, embora tenha a clara vantagem de permitir o seu uso 
antes do ano letivo seguinte. 

 
8.2.4. Threats  

The timing of processing the surveys related to the teaching-learning methodologies by students and 
academic staff (usually in the middle of each semester) does not always enable those involved to have 
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advanced and integrated knowledge of all the dynamics involved in the process. On the other hand, the 
analysis of results is carried out in an advanced phase of the evaluation period, which sometimes impedes the 
necessary adjustments to be undertaken during the semester as was the case of the processing of the 
perception surveys regarding teaching-learning methods, nonetheless it will have a significant advantage for 
following academic year 

 

8.3. Recursos materiais e parcerias  

8.3.1. Pontos fortes  
O ISMAI dispõe de ótimas estruturas físicas e está apetrechado com recursos atuais e adequados às 
necessidades do curso. As salas de aula garantem, para além da utilização de metodologias de ensino 
multimédia, conforto e segurança. Na área da Psicologia são especialmente importantes as seguintes 
estruturas: Unidade de Investigação em Desenvolvimento Humano e Psicologia (UNIDEP), Centro de Apoio e 
Serviço Psicológico (CASP) e Centro de Estudos em Neuropsicologia, uma vez que permitem não só a 
lecionação em ambiente especializado (e.g. laboratórios, sala de espelho direcional), como garantem uma 
ligação mais efetiva às questões da investigação científica. A Biblioteca está convenientemente equipada 
(livros, revistas científicas, bases de dados, mobiliário, instrumentos de avaliação psicológica), sendo sujeita a 
atualizações constantes (baseadas nas propostas da coordenação e do corpo docente). As parcerias 
institucionais na área da Psicologia são apropriadas aos objetivos do curso. 

 
8.3.1. Strengths  

ISMAI has excellent physical infrastructures and is equipped with updated resources appropriate to the needs 
of the study cycle. All lecture rooms are, in addition to the use of multimedia teaching methodologies, 
comfortable and safe. There are important structures in the field of Psychology such as: Unit for Research in 
Human Development and Psychology (UNIDEP), Center for Psychological Support and Services (CASP) and 
Center for Neuropsychology, as they permit not only teaching in a specialised setting (e.g. Laboratory, 
mirrored-room), but also ensure a more effective link to the issues of scientific research. The library is 
conveniently equipped (books, journals, databases, furnishings, psychological assessment tools), thus being 
subject to constant updating (based on proposals by the coordination and academic staff). Institutional 
partnerships in the field of Psychology are also appropriate to the objectives of the study cycle. 

 
8.3.2. Pontos fracos  

Os estudantes têm poucos espaços físicos para estudar em grupo, sendo-lhes solicitado que façam grande 
parte dos trabalhos académicos neste formato. Constata-se que, por norma, utilizam pouco os recursos que 
têm à sua disposição na Biblioteca, nomeadamente as bases de dados. Embora o 1.º Ciclo de Estudos em 
Psicologia do ISMAI tenha parcerias estabelecidas com instituições de ensino superior nacionais e 
estrangeiras, assim como com entidades públicas (e.g. escolas secundárias da região) é reconhecida a 
necessidade de se alargar a rede de contactos neste domínio. 

 
8.3.2. Weaknesses  

Though students are asked to do much of their academic work in groups, the Institution has few physical 
spaces to do so. However, it seems that, they do not use much of the resources at their disposal in the library, 
including databases. Although the 1st cycle of studies in Psychology of ISMAI has established partnerships 
with national and international institutions of higher education as well as public entities (e.g. secondary 
schools in the region), the need to expand the network of contacts in this field is a priority. 

 
8.3.3. Oportunidades  

O facto do curso ser nacional e internacionalmente reconhecido e de manter uma relação dinâmica com o 
meio envolvente favorece a criação de parcerias académicas e institucionais. Por outro lado, o investimento 
dos docentes e da própria instituição ao nível da investigação científica potencia o estabelecimento de 
acordos de cooperação com universidades, centros de investigação, empresas e organizações públicas e 
privadas.  

 
8.3.3. Opportunities  

The fact that the study cycle is recognized nationally and internationally and maintains a dynamic relationship 
with the environment favors the creation of academic and institutional partnerships. On the other hand, the 
committment of teachers and the institution itself, in terms of scientific research, promotes the cooperation 
agreements with universities, research centers, companies and public and private organizations. 

 
8.3.4. Constrangimentos  

A gestão do espaço, nomeadamente ao nível da distribuição de salas de aula, é complexa, tendo em conta a 
elevada taxa de ocupação. Este facto obriga a que as atividades extra-curriculares (e.g. congressos) sejam 
organizadas com elevada antecedência temporal, por forma a garantir a disponibilidade dos espaços. 
Alguns gabinetes de docentes estão sobrelotados, o que dificulta a organização de algumas tarefas, 
especialmente o atendimento a estudantes. 
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8.3.4. Threats  
The management of space, in particular, the distribution of lecture rooms is complex, given the high 
occupancy rate. Consequently, this requires that extra-curricular activities (e.g. meetings) be organized in 
advance, so as to ensure the availability of spaces. 
Some academic staff offices are overcrowded, thus making it difficult to organize some tasks, especially 
concerning assistance and support to students. 

 

8.4 Pessoal docente e não docente  

8.4.1. Pontos fortes  
O corpo docente do 1.º Ciclo de Estudos em Psicologia do ISMAI é um dos seus pontos mais fortes. A sua 
elevada qualificação científica e profissional (dos 35 docentes do curso 24 têm grau de Doutor - cerca de 70%), 
aliada ao dinamismo, competência e motivação, conferem ao corpo docente qualidade e eficiência. O facto do 
corpo docente ser diverso, mas complementar, torna-o especialmente profícuo. Note-se que os docentes com 
formação em Psicologia são oriundos de diferentes escolas, tendo portanto orientações teórico-
epistemológicas diferentes, o que enriquece substancialmente o processo de ensino-aprendizagem. Os 
docentes são especialistas em diferentes áreas da Psicologia e complementares, lecionando unidades 
curriculares afetas aos seus domínios de especialização. 
O pessoal não docente é, na generalidade, empenhado e competente. Ressalte-se o facto de uma elevada 
percentagem de funcionários do ISMAI ter qualificação ao nível da Licenciatura, prosseguindo muitos deles os 
seus estudos. 

 
8.4.1. Strengths  

The teaching staff (TS) of the 1st cycle study in Psychology is one of its strongest points. The high scientific 
and professional qualification of TS (24 of 35 teachers have a Ph.D. Degree, about 70%) together with the 
enthusiasm, competence and motivation, provide TS quality and efficiency. The fact that the TS is diverse, but 
simultaneously complementary, makes it especially functional. Moreover, teachers with degrees in Psychology 
are from different academic institutions therefore there are different theoretical and epistemological 
approaches which significantly enrich the teaching-learning process. The teachers are experts in different and 
complementary fields of Psychology, and teach curricular units related to their area of specialization. 
The non-academic staff is, in general, highly committed and competent. Additionally, another important aspect 
is that there is a high percentage of ISMAI’s employees who have Degrees, many of whom are continuing their 
studies at present. 

 
8.4.2. Pontos fracos  

A produção científica do corpo docente, no que respeita a publicações em revistas internacionais com revisão 
por pares, é manifestamente insuficiente. Embora esta evidência possa ser explicada pelo facto de muitos 
docentes terem uma carreira recente (muitos concluíram os seus doutoramentos há menos de 5 anos), é 
necessário investir mais neste campo. 

 
8.4.2. Weaknesses  

The scientific production of the teaching staff, in regards to publications in international journals with peer 
review is clearly insufficient. Nonetheless, this can be explained because many teachers have completed a 
recent career (many of whom have completed their doctorates in the last 5 years), thus it is necessary to invest 
more in this area. 

 
8.4.3. Oportunidades  

A integração dos docentes do curso na UNIDEP/CINEICC visa o objetivo de desenvolver atividades de 
investigação e aumentar a produtividade científica. Esta estratégia constitui uma oportunidade de 
consolidação do próprio curso. O aumento do número de protocolos de colaboração com outros centros de 
investigação e com outras instituições de ensino superior, a possibilidade de captação de jovens 
investigadores de elevado potencial para a docência e a possibilidade de obter bolsas de pós-doutoramento, 
por parte dos docentes, para licenças temporárias, poderão constituir-se como aspetos importantes num 
futuro próximo. 
O corpo docente mantém com os estudantes uma relação de grande proximidade, o que tem contribuído 
sobremaneira para a manutenção de um clima de confiança. Este reflete-se na eficácia do processo de ensino-
aprendizagem, mas também nas trajetórias escolares dos alunos, que tendem a prosseguir os seus estudos 
no ISMAI, ao nível dos Mestrados em Psicologia. 

 
8.4.3. Opportunities  

The integration of teachers of this study cycle in UNIDEP/CINEICC aims to develop research activities and 
enhance scientific productivity. This strategy is an opportunity for consolidating the study cycle. The 
increasing number of protocols of collaboration with other research centers and institutions of higher 
education, the possibility of attracting young researchers with high potential for teaching and the possibility of 
obtaining a post-doctoral fellowship, by teachers for temporary licenses, may become important factors in the 
near future. 
The teaching staff maintains a close relationship with students and has contributed greatly to a healthy 
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environment of trust and confidence. Subsequently, this is reflected in the effectiveness of teaching and 
learning and in the academic history of students, who tend to pursue a Master in Psychology at ISMAI. 

 
8.4.4. Constrangimentos  

As múltiplas exigências científicas e profissionais com que se deparam os docentes do ensino superior 
atualmente são, por si só, fonte de significativos constrangimentos. A par da lecionação e das atividades que 
lhe são subjacentes, os docentes têm que dedicar-se à investigação e à disseminação dos resultados dos 
seus trabalhos, quer apresentando-os em eventos científicos, quer publicando-os, especialmente em revistas 
internacionais com revisão por pares. Ora todas estas atribuições obrigam a um elevado investimento de 
tempo e de recursos, que nem sempre é fácil de gerir, tendo em conta a diversidade e a exigência de tarefas. 
A instabilidade do cenário económico do país também pode tornar mais atrativa a saída de jovens talentos, 
estudantes e docentes, para países estrangeiros, o que pode dificultar a estabilidade da estrutura montada. 

 
8.4.4. Threats  

The multiple scientific and professional demands which teachers face in higher education today, is in itself, a 
source of significant constraints. In conjunction with teaching and underlying activities, teachers have to be 
dedicated to research and to the dissemination of the results of their work, either by presenting the work at 
scientific meetings or publishing it, especially in international journals with peer review. Today, all these tasks 
require much investment of time and resources, which is not always easy to manage, due to the diversity and 
demand of tasks. 
The instability of the economic situation of the country can also become an attractive factor for young talent, 
both of students and teachers, to go to foreign countries, thus impairing the stability of the structure. 

 

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem  

8.5.1. Pontos fortes  
Os estudantes do curso revelam, por norma, motivação para a frequência do curso, o que os faz apresentar 
expetativas muito elevadas em relação aos docentes, aos conteúdos lecionados e à própria instituição. O 
curso tem apostado muito no processo de integração dos estudantes, implementando todos os anos um 
sistema de tutoria, garantindo assim que as suas expetativas são ouvidas e, sempre que possível, legitimadas. 
Procura-se que os resultados dos processos de avaliação sejam aproveitados no sentido da melhoria geral do 
curso, garantindo-se que as perceções dos estudantes são tidas em conta nos eventuais ajustamentos a 
produzir. O ISMAI dispõe de estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento adequadas às 
necessidades dos estudantes, oferecendo igualmente estruturas e medidas promotoras da mobilidade de 
alunos e docentes. A existência de um horário pós-laboral atrai alunos com outro perfil, incluindo-se pessoas 
com outras licenciaturas e de elevado rendimento académico. 

 
8.5.1. Strengths  

The students of the study cycle reveal as a rule motivation for attending the cycle which makes them have very 
high expectations in relation to teachers,the defined syllabus and the institution itself.This cycle has invested a 
lot in the process of integrating students each year through the implementation of tutorial system,thereby 
ensuring that their expectations are perceived and,whenever possible,legitimized.It is essential that the results 
of the evaluation process are used so as to undergo an overall improvement of the study cycle,thus 
guaranteeing that the insight of students is taken into account regarding any adjustments to be carried 
out.ISMAI has structures and measures of educational support and counseling to the needs of students,thus 
providing a structure and also measures to promote mobility of students and academic staff.The existence of 
an After-Work time-table attracts students with different profiles,including people with other degrees and 
higher academic achievement 

 
8.5.2. Pontos fracos  

A realidade da mobilidade é ainda muito insipiente, no domínio da Psicologia. A percentagem de estudantes 
estrangeiros no curso é muito reduzida (7,7%), assim como a percentagem de alunos em programas 
internacionais de mobilidade (3,9%). A mobilidade de docentes, quer nacionais, quer estrangeiros, está ainda 
pouco desenvolvida, sendo necessário investir mais nestas dinâmicas de intercâmbio. 

 
8.5.2. Weaknesses  

The reality of mobility is still very incipient in the field of Psychology. The percentage of foreign students is 
very low (7.7%), as well as the number of students in international mobility programs (3.9%). The mobility of 
teachers, both national and internation, is also still underdeveloped, thus it is necessary to invest more in 
these exchange programs. 

 
8.5.3. Oportunidades  

A motivação dos estudantes para a frequência do curso, a par da motivação dos docentes, constitui um fator 
de enorme relevância no processo de ensino-aprendizagem. A convergência de interesses entre alunos e 
docentes potencia a existência de um ambiente de ensino-aprendizagem pautado pela cooperação e pela 
inovação. É corolário do envolvimento dos estudantes a criação do Núcleo de Estudantes de Psicologia (NEP), 
estrutura que colabora intensamente com a Coordenação do curso, com a Direção do Departamento de 
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Ciências Sociais e do Comportamento e com o corpo docente. 
A captação de mais estudantes estrangeiros (sobretudo PALOP’s) será a consequência natural do 
investimento nas questões da mobilidade, assim como o aumento do número de parcerias com outras 
instituições europeias, com a possibilidade de se criar programa internacionais de formação.  
 

 
8.5.3. Opportunities  

Students enthusiasm in attending the study cycle together with the motivation of teachers, constitute a factor 
of enormous significance in the process of teaching and learning. The convergence of interests between 
students and academic staff enhances the existence of a teaching-learning environment noticeable in the 
cooperation and innovation. The result of the interest of students to create the Student Group of Psychology 
brought forth a structure that collaborates closely with the coordination of study cycle, along with the 
Department Director of Social and Behavioral Sciences and the academic staff. 
Attracting more foreign students (especially PALOP) is the natural consequence of investment in mobility 
issues, as well as the increased number of partnerships with other European institutions, thus the possibility 
of creating international training programs. 

 
8.5.4. Constrangimentos  

Os estudantes apresentam, grosso modo, algumas dificuldades de integração, sobretudo na transição entre o 
ensino secundário e o ensino superior. Estas dificuldades prendem-se sobretudo com o facto de lhes ser 
exigida mais autonomia em termos pessoais, mas também o recurso a competências académicas mais 
complexas. Revelam geralmente constrangimentos ao nível da organização do estudo e do tempo (o que faz 
com que tenham que ser mais orientados no que respeita às horas de trabalho autónomo), de algumas 
competências básicas (leitura e escrita) e da problematização (especialmente nos 1.º e 2.º anos, o que redunda 
em alguma dificuldade de posicionamento crítico perante a aprendizagem).  

 
8.5.4. Threats  

Some students have difficulties of integration, especially in the transition between secondary school and 
higher education. These problems are related to the fact that they are required to be more autonomous as well 
as make use of more complex academic skills. They also usually reveal constraints regarding time 
management for study (more oriented with respect to hours of autonomous work), some basic skills (reading 
and writing) and discussion (especially 1st and 2nd year lead to some difficulty in critical thinking towards 
learning). 

 

8.6. Processos  

8.6.1. Pontos fortes  
A organização do curso e a sua estrutura curricular refletem os princípios de Bolonha e adotam as 
recomendações da EFPA e da Ordem dos Psicólogos Portugueses, estando portanto inteiramente adequadas 
às necessidades dos estudantes em termos de formação de base na área. O curso responde aos imperativos 
da mobilidade e prepara os estudantes para a transição para a formação avançada. A estrutura curricular 
permite que os estudantes tomem contacto com diferentes áreas de especialização da Psicologia, o que 
aumenta a probabilidade da oferta formativa responder a diferentes interesses de formação. A existência de 
múltiplas opções de cariz vocacional no 3.º ano pode possibilitar o questionamento ativo e a assunção de uma 
identidade mais sólida, favorecendo maior maturidade e empenhamento nas decisões. São utilizadas no curso 
metodologias variadas que procuram responder às especificidades das diferentes unidades curriculares e 
integrar os estudantes em atividades de investigação científica.  

 
8.6.1. Strengths  

The organization of the study cycle and its curricular structure are in accord to the principles of the Bologna 
Process and to the recommendations of EFPA and Order of Portuguese Psychologists therefore entirely 
appropriate to the needs of students in terms of basic training in the area. The study cycle responds not only 
to the imperatives of mobility but also prepares students for the transition to advanced training. The curricular 
structure enables students to contact different areas of specialization in Psychology, thus increasing the 
likelihood of training that responds to different training interests. The existence of multiple vocational options 
in the 3rd year enables the active questioning and the assumption of a well-gounded identity, thus fostering 
greater maturity and effort in decision making. Several methodologies are used which seek not only to respond 
to the specificities of the different curricular units but also integrate students in activities of scientific research. 

 
8.6.2. Pontos fracos  

Nem sempre a integração dos estudantes em atividades de investigação científica é totalmente conseguida. 
Os estudantes tendem a não apreciar particularmente unidades curriculares do domínio das Metodologias, o 
que por vezes inviabiliza a concretização de alguns dos objetivos previstos a este nível (e.g. envolvimento dos 
estudantes em projetos de investigação em curso). 

 
8.6.2. Weaknesses  

The integration of students in scientific research activities is not always achieved. Students tend not to enjoy 
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curricular units related to the area of methodologies, which sometimes averts the achievement of some defined 
objectives (e.g. student involvement in research projects already in pogress). 

 
8.6.3. Oportunidades  

A adequação do 1.º Ciclo de Estudos em Psicologia do ISMAI aos princípios da Declaração de Bolonha e às 
recomendações da European Federation of Psychologists’ Associations e da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses, assim como a sua ligação efetiva a atividades de I&D (por via da integração do seu corpo 
docente em centros de investigação reconhecidos pela Fundação para a Ciência e Tecnologia) fazem deste 
curso uma referência quer a nível nacional, quer internacional. As oportunidades de crescimento, de 
consolidação e de inovação do curso são portanto uma consequência previsível a médio e a longo prazos. 
 

 
8.6.3. Opportunities  

The adequacy of 1st Study Cycle in Psychology of ISMAI according to the principles of the Bologna Process 
and of the recommendations of the European Federation of Psychologists' Associations and the Order of 
Portuguese Psychologists, as well as its effective liaison R&D activities (through the integration of its teaching 
staff in research centers recognized by the Foundation for Science and Technology) make this cycle a 
reference both nationally and internationally. The opportunities for development, consolidation and innovation 
of the study cycle are therefore an anticipated consequence in the medium and long term. 

 
8.6.4. Constrangimentos  

Embora o plano de estudos tenha sido desenvolvido com o intuito de dar a conhecer aos estudantes 
diferentes filosofias de investigação (da básica à aplicada), consciencializando-os para a importância da 
relação entre metodologia e epistemologia, nem sempre eles adquirem maturidade suficiente para estabelecer 
e problematizar esta relação. 
 

 
8.6.4. Threats  

Although the curriculum has been structured so as to inform students about the different research 
philosophies (from basic to applied), and the awareness of the importance of the relationship between 
methodology and epistemology, they are not mature enough to establish and discuss this relationship. 

 

8.7. Resultados  

8.7.1. Pontos fortes  
No que respeita aos resultados académicos, e de uma forma geral, o curso revela elevada eficiência formativa. 
As taxas de aprovação nas diferentes áreas e nas respetivas unidades curriculares são, na generalidade altas, 
acima dos 70%. São também elevadas as taxas de conclusão da licenciatura na sua duração temporal normal. 
Apesar das dificuldades económicas que o país atravessa, o curso tem mantido um nível elevado de procura. 
O curso apresenta uma identidade muito positiva, de afirmação pela qualidade da formação e pelo caráter 
humano do processo formativo empreendido. O número de alunos que transita para os mestrados em 
Psicologia do ISMAI é muito elevado e os pedidos de transferência de estudantes que frequentam licenciaturas 
em Psicologia em outras instituições de ensino superior (privadas e públicas) têm vindo a aumentar nos 
últimos anos. Os estudantes fazem apreciações globalmente positivas sobre a docência, o funcionamento do 
curso, a sua prestação e a instituição. 

 
8.7.1. Strengths  

In regards to academic achievement, and in general, the study cycle reveals high training efficiency. The 
success rates in different areas and in the respective curricular units are generally high, above 70%. The rates 
of completion in the normal time/duration are also high. Despite the economic difficulties the country is 
experiencing, the study cycle is still in high demand. The study cycle presents a very positive identity; this is, 
affirming from the quality of training and from the humane character of the undertaken training process. The 
number of students who pursue the Master in Psychology at ISMAI is very high and the transfer requests of 
students attending a Degree in Psychology at other higher education institutions (private and public) have 
been increasing in recent years. Students generally assess the teaching, the operation of the study cycle, the 
dedication and the institution positively. 

 
8.7.2. Pontos fracos  

A área científica de Metodologia Aplicada à Psicologia (Observação, Avaliação e Investigação) apresenta a 
taxa de aprovação mais baixa (71,7%), comparativamente a outras áreas científicas, dado que é coerente com 
a tendência que os alunos exibem no sentido de não apreciar particularmente unidades curriculares do 
domínio das Metodologias. 
O nível de internacionalização do curso é francamente baixo, sobretudo no que se refere à questão da 
mobilidade docente. 
Os resultados em termos de produtividade científica são insuficientes, sendo o número de publicações em 
revistas internacionais com revisão por pares bastante reduzido (atendendo ao número de docentes 
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doutorados afetos ao curso). 

 
8.7.2. Weaknesses  

Methodology Applied to Psychology (Observation, Assessment and Research) has the lowest success rate 
(71.7%) compared to other areas, as is consistent with the tendency that students do not particularly enjoy 
curricular units focused on methodologies. 
The level of internationalization of the study cycle is very low, especially in regards to the issue of teacher 
mobility. 
The results in terms of scientific productivity are also insufficient and the number of publications in 
international journals with peer review is rather low (given the number of Ph.D. teachers of the study cycle). 

 
8.7.3. Oportunidades  

Dado que o 1.º Ciclo de Estudos em Psicologia do ISMAI tem vindo a firmar vários protocolos de cooperação 
com instituições estrangeiras de ensino superior de referência, espera-se que o nível de internacionalização 
aumente exponencialmente nos próximos anos. O Gabinete de Relações Internacionais, estrutura 
caracterizada por um acentuado dinamismo, tem vindo a investir no estabelecimento de novos acordos e no 
alargamento estratégico de acordos já existentes (com instituições de ensino superior e empresas 
internacionais) com vista a aumentar a mobilidade de estudantes e docentes. 
A crescente qualificação do corpo docente do curso, a sua integração em projetos de investigação no âmbito 
da UNIDEP/CINEICC e o investimento institucional em matéria de I&D começarão, a breve trecho, a surtir 
efeitos em termos de produtividade científica. 
 

 
8.7.3. Opportunities  

Seeing that the 1st Study Cycle in Psychology of ISMAI has celebrated several cooperation agreements with 
foreign institutions of higher education reference, internationalization is expected to increase exponentially in 
the coming years. The Office of International Affairs, a structure characterized by its eagerness, has been 
investing in the establishment of new agreements and strategic extension of existing ones (with higher 
education institutions and international companies) so as to increase the mobility of students and teachers. 
The increasing qualification of the academic staff of the study cycle, its involvement in research projects under 
UNIDEP/CINEICC and the institutional investment in R&D will soon begin to have a positive return in terms of 
scientific productivity. 

 
8.7.4. Constrangimentos  

Como foi reconhecido no relatório de avaliação da Associação Europeia das Universidades (2010) as 
oportunidades de mobilidade são menores em instituições privadas de ensino superior, dado que a licença 
sabática é mais difícil de obter (o ISMAI não dispõe ainda de um Estatuto da Carreira Docente, embora esteja 
em fase de criação). A inexistência de uma regulamentação legal clara da carreira universitária no ensino 
privado é também algo que dificulta a promoção e recompensa adequada do corpo docente. 
Por outro lado, as bolsas de Erasmus nem sempre são concedidas aos estudantes, o que dificulta o seu 
envolvimento em projetos de mobilidade. 
A diversidade e a exigência das tarefas que são solicitadas aos docentes (e.g. lecionação, investigação, 
produção científica) fazem com que haja, por vezes, dificuldades de conciliação. 
 

 
8.7.4. Threats  

As mentioned in the evaluation report of the European University Association (2010), mobility opportunities are 
lower in private institutions of higher education, since sabbatical is more difficult to obtain (ISMAI still does not 
have a Statute of Teaching Career Progression although it is being developed). The inexistence of clear legal 
regulations of the university career in private education is an aspect which also hinders the appropriate 
promotion and reward of academic staff. 
Moreover, Erasmus grants are not always granted to students and this also makes their involvement in 
mobility projects complicated. 
The diversity and demands of tasks which teachers are requested to do (e.g. teaching, research, scientific 
production) makes it difficult to reconcile 

 

9. Proposta de acções de melhoria 

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos  

9.1.1. Debilidades  
Dificuldades dos alunos ao nível da leitura, escrita, reflexão e línguas estrangeiras. Dificuldades dos alunos 
em estabelecer relações entre a aprendizagem de conhecimentos teóricos e a sua aplicação, o que tende a 
dificultar o desenvolvimento de competências básicas e a integração em projetos de investigação científica.  
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9.1.1. Weaknesses  

Students have difficulties in skills of reading, writing and reflection as well as in foreign languages. There is a 
difficulty in establishing relationships between the learning of theoretical knowledge and its application, which 
tends to hinder the development of basic skills and the integration of scientific research projects. 

 
9.1.2. Proposta de melhoria  

Está em vista a apresentação de uma proposta, junto da Direção do ISMAI, de realização de uma semana de 
receção e acolhimento aos estudantes do 1.º ano com vista a efetuar um diagnóstico de necessidades, 
cobrindo os seguintes aspetos: a) dificuldades básicas (leitura, escrita, reflexão, línguas estrangeiras), b) 
dificuldades de adaptação e c) motivações e clarificação sobre as opções da estrutura curricular. Esta ação 
culminará com a recomendação de integração dos alunos em diferentes tipos de medidas (e.g. integração em 
atividades de investigação; programas de compensação de língua estrangeira; programas de desenvolvimento 
de escrita e de leitura). A articulação entre as diferentes unidades curriculares será refinada, com o intuito de 
garantir que os alunos possam integrar melhor os conhecimentos e refletir mais criticamente sobre eles. 

 
9.1.2. Improvement proposal  

There is a proposal to submit to the Board of ISMAI, so as to request one week dedicated to reception and 
welcome to students of 1st study cycle so as to analyze their needs, the following points have been 
considered: a) basic difficulties (skills in reading, writing, reflection, foreign languages), b) difficulties in 
adapting and c) motivation and clarification about the options of the curriculum. This action will culminate with 
the recommendation for the integration of students into different types of measures (e.g. integration of 
research activities, programs to offset foreign language programs so as to develop writing and reading). The 
link between the different curricular units will be refined in order to ensure that students can better integrate 
knowledge and critical thinking. 

 
9.1.3. Tempo de implementação da medida  

A iniciar no próximo ano letivo de 2012/2013. 

 
9.1.3. Implementation time  

Starting next academic year 2012/2013. 

 
9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)  

Alta 

 
9.1.4. Priority (High, Medium, Low)  

High 

 
9.1.5. Indicador de implementação  

Organização de uma semana de acolhimento e receção aos estudantes no início do 1.º semestre do ano letivo 
de 2012/2013. 
Aprimoramento, por parte da coordenação e da comissão científico-pedagógica, do sistema de monitorização 
das exigências das diferentes unidades curriculares, com vista à melhor integração das aprendizagens. 
Criação de mais momentos de reflexão em torno das práticas de ensino-aprendizagem. Harmonização dos 
sistemas de avaliação, por forma a rentabilizar-se as aprendizagens e a utilizar-se os conhecimentos 
adquiridos nas unidades curriculares com objetivos similares/complementares. 

 
9.1.5. Implementation marker  

Organization of one week dedicated to reception and welcome to students of 1st study cycle at the beginning 
of the 1st Semester of the academic year 2012/2013. 
Improvement of the curricular units monitoring system, by the coordination and the scientific-pedagogical 
commission, in order to achieve a better integration of learning. Creating more moments of reflection on 
teaching and learning practices. Harmonization of assessment procedures, in order to facilitate learning and to 
use knowledge acquired in curricular units with similar/complementar objectives. 

 

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.  

9.2.1. Debilidades  
Reduzida mobilização dos estudantes para a participação nos processos de tomada de decisão.  
Limitações decorrentes do timing de administração dos questionários de perceção do ensino-aprendizagem e 
análise dos respetivos resultados. 

 
9.2.1. Weaknesses  

Reduced mobilization of students to participate in the decision-making processes. 

Page 161 of 169ACEF/1112/15397 — Guião para a auto-avaliação

2012-11-28http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=8643bb6d-9213-13d...



Limitations which arise from the timing of processing the surveys related to the perception of teaching-
learning and analysis of the respective results. 

 
9.2.2. Proposta de melhoria  

Organização de ações de sensibilização, em estreita articulação com o Núcleo de Estudantes de Psicologia, 
com vista a informar a comunidade discente sobre a importância da representatividade em órgãos decisórios. 
Redação de proposta dirigida ao Gabinete de Estudos, Planeamento, Avaliação e Qualidade/Gabinete de 
Estatística (GEPAQ/GE) com sugestões de ajustamentos ao processo de avaliação das perceções do ensino-
aprendizagem. 
Embora o ISMAI disponha de um Sistema Interno de Garantia da Qualidade, seria vantajosa a constituição de 
uma comissão externa de avaliação do ciclo de estudos que pudesse anualmente apreciar o funcionamento 
global do curso e efetuar propostas de melhoria. 

 
9.2.2. Improvement proposal  

Organize actions of awareness, in close collaboration with the Student Group for Psychology, in order to 
inform the community about the importance of student representation in decision-making organs. 
Submit a proposal to the Office of Research, Planning, Evaluation and Quality/Statistics Office (GEPAQ/GE) to 
suggest adjustments to the process of assessing the perceptions of teaching/learning. 
Although ISMAI provides Internal Quality Assurance, it would be advantageous to set up an external 
commission to assess and carry out annual assessments of the overall functioning of the cycle and 
consequently make suggestions for improvements. 

 
9.2.3. Tempo de implementação da medida  

Antes das próximas eleições do Conselho Pedagógico. 
Antes do início do ano letivo de 2012/2013. 

 
9.2.3. Improvement proposal  

Before the the next elections of the Pedagogical Council 
Before the academic year 2012/2013 starts 

 
9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)  

Média 

 
9.2.4. Priority (High, Medium, Low)  

Medium 

 
9.2.5. Indicador de implementação  

Realização das ações de sensibilização junto dos estudantes sobre a importância dos atos eleitorais e 
representatividade estudantil.  
Constituição de uma comissão externa de avaliação do ciclo de estudos. 

 
9.2.5. Implementation marker  

Implement actions to raise awareness among students about the importance of student representation and 
electoral acts. 
Establish an external commission to assess the curricular unit 

 

9.3 Recursos materiais e parcerias  

9.3.1. Debilidades  
Reduzida utilização, pelos alunos, dos recursos disponíveis na Biblioteca, nomeadamente as bases de dados. 
Dificuldades na gestão dos espaços físicos. 
Rede de parcerias limitada. 

 
9.3.1. Weaknesses  

Reduced use by students of the resources available in the library, including databases. 
Difficulties in managing physical spaces. 
Limited Networkof partnerships. 

 
9.3.2. Proposta de melhoria  

A coordenação tem vindo a estimular os docentes a incluir nos sistemas de avaliação das unidades 
curriculares atividades que exijam o recurso às bases de dados, por forma a fomentar o seu uso e a 
familiarizar os estudantes com as técnicas de pesquisa científica. Este objetivo será reforçado continuamente. 
Com a construção de um novo edifício o ISMAI resolverá, na generalidade, a gestão dos espaços físicos, 
sobretudo no que respeita às estruturas que permitem o estudo em grupo e aos gabinetes de docentes. 
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Está em curso o estabelecimento de novos protocolos de cooperação (e.g. Comando Metropolitano do Porto 
da Polícia de Segurança Pública) e o alargamento dos já existentes. A aposta do curso é sobretudo no sentido 
da sua internacionalização pelo que, em articulação com o Gabinete de Relações Internacionais, estão a ser 
definidas estratégias nesse sentido. 

 
9.3.2. Improvement proposal  

Coordination has encouraged teachers to include in the evaluation of curricular units activities which require 
the use of databases; this is, increase their use and familiarize students with the techniques of scientific 
research and thus continuous enhancement. 
The construction of a new building will enable ISMAI to solve the management of physical spaces, especially in 
regards to the structures for group studying and teacher offices. 
There are new cooperation protocols being established (e.g. Porto Metropolitan Police for Public Safety) and 
extending existing ones. Since the focus of the cycle is mainly towards its internationalization, there are 
strategies being defined to this end in conjunction with the International Relations Office. 

 
9.3.3. Tempo de implementação da medida  

Implementação em curso. 

 
9.3.3. Implementation time  

Implementation in progress. 

 
9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)  

Alta 

 
9.3.4. Priority (High, Medium, Low)  

High 

 
9.3.5. Indicador de implementação  

Aumento da utilização das bases de dados.  
Criação de novos espaços físicos (novo edifício). 
Aumento do número de acordos de cooperação e de parcerias com centros de investigação, instituições de 
ensino superior e empresas/organizações públicas e privadas. 

 
9.3.5. Implementation marker  

Increase use of databases. 
Create new physical spaces (new building). 
Increase the number of cooperation agreements and partnerships with research centers, higher education 
institutions and businesses, public and private organizations 

 

9.4. Pessoal docente e não docente  

9.4.1. Debilidades  
A grande debilidade do corpo docente é a sua reduzida produtividade científica, sobretudo no que respeita a 
publicações em revistas científicas internacionais com revisão por pares. 

 
9.4.1. Weaknesses  

The greatest weakness of the teaching staff is its low scientific productivity, especially in relation to 
publications in international journals with peer review. 

 
9.4.2. Proposta de melhoria  

O ISMAI e a Maiêutica têm vindo a consolidar uma política de incentivo à investigação científica que visa, 
genericamente, premiar a produtividade e criar condições de financiamento das atividades de investigação. 
Para além disto, a Unidade de Investigação em Desenvolvimento Humano e Psicologia (UNIDEP) tem 
organizado encontros regulares entre os docentes/ investigadores com vista a promover o debate em torno 
das dinâmicas e processos de investigação. Está em vista a continuidade destas iniciativas, que se têm 
revelado muito importantes, especialmente pelos momentos de reflexão que impulsionam.  

 
9.4.2. Improvement proposal  

ISMAI and Maiêutica and have been consolidating a policy of encouraging scientific research aimed at 
rewarding productivity and creating conditions for financing research activity. In addition, the Unit for 
Research in Human Development and Psychology (UNIDEP) has organized regular teacher/researcher 
meetings to promote discussion on the dynamics and processes of research so as to continue these initiatives 
which have proved to be highly important, especially those related to the moments of reflection. 
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9.4.3. Tempo de implementação da medida  

Implementação em curso. 

 
9.4.3. Implementation time  

Implementation in progress. 

 
9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)  

Alta 

 
9.4.4. Priority (High, Medium, Low)  

High 

 
9.4.5. Indicador de implementação  

Aumento do número de publicações em revistas científicas internacionais com revisão por pares. 

 
9.4.5. Implementation marker  

Increase the number of publications in international journals with peer review. 

 

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem  

9.5.1. Debilidades  
Dificuldades, por parte dos alunos, em organizar e gerir o estudo e o tempo.  
Insipiência da realidade da mobilidade, reduzida taxa de internacionalização. 

 
9.5.1. Weaknesses  

Difficulties of students in organizing and managing the time to study 
Unawareness of the reality of mobility, thus reducing the rate of internationalization 

 
9.5.2. Proposta de melhoria  

No âmbito do sistema de tutoria já em curso, e em estreita colaboração com o NEP e com o CASP, espera-se 
dinamizar workshops de competências de gestão do estudo e do tempo, extra-curricularmente, com o objetivo 
de orientar os estudantes no desenvolvimento de recursos de otimização da sua aprendizagem. O Gabinete de 
Relações Internacionais, em articulação com a coordenação do curso, tem já delineadas propostas de 
melhoria nesta matéria, nomeadamente: a) divulgação do Programa LLP Erasmus e Intercâmbio Brasil 
[organização bi-anual de sessões de informação, sensibilização para a importância da experiência de 
mobilidade e realização de eventos (internacionais)], b) distribuição da Agenda In e da Agenda Out a alunos do 
ISMAI e Instituições parceiras e c) reforço das competências linguísticas dos beneficiários da mobilidade. Está 
em fase de estudo a) a organização de cursos da língua intensivos antes da realização do período de 
mobilidade e b) a implementação de aulas lecionadas em inglês. 

 
9.5.2. Improvement proposal  

The system of tutorials already in place, in close collaboration with the Student Group of Psychology and 
CASP, expects to promote workshops of skills of time management, extra-curricular, as well as guide students 
in developing resource optimization of their learning. The International Relations Office, in conjunction with the 
cycle coordinator, has already outlined proposals for improvement in this area, namely:  
a) disclosure of the program LLP Erasmus and Exchange Brazil [organizing bi-annual briefings, awareness of 
the importance of the mobility experience and events (international)],  
b) distribution of the Agenda-in and Agenda-Out to students and partner institutions of ISMAI  
c) strengthen the language skills of the beneficiaries of mobility.  
Additionally, there are iniciatives being studied  
a) the organization of intensive language curricular units prior to the period of mobility and  
b) the implementation of classes taught in English. 

 
9.5.3. Tempo de implementação da medida  

Implementação em curso. 

 
9.5.3. Implementation time  

Implementation in progress 

 
9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)  

Alta 

Page 164 of 169ACEF/1112/15397 — Guião para a auto-avaliação

2012-11-28http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=8643bb6d-9213-13d...



 
9.5.4. Priority (High, Medium, Low)  

High 

 
9.5.5. Indicador de implementação  

Realização de workhops de competências de gestão do estudo e do tempo no início do 1.º semestre do ano 
letivo de 2012/2013. 
Aumento das taxas de mobilidade e de internacionalização. Criação de turmas lecionadas em inglês. 

 
9.5.5. Implementation marker  

Implement workhops of study in time management skills at the beginning of 1st semester, academic year 
2012/2013. 
Increase mobility and internationalization and have classes taught in English 

 

9.6. Processos  

9.6.1. Debilidades  
A integração dos estudantes em atividades de índole científica para além do domínio estrito das unidades 
curriculares nem sempre é passível de concretização, dada a sua dificuldade em estabelecer e problematizar a 
relação entre aspetos teóricos, epistemológicos e metodológicos.  
 

 
9.6.1. Weaknesses  

The integration of students in scientific activities outside the curricular units is not always easy to achieve 
given the difficulties in establishing and analyzing the relationship between theoretical, epistemological and 
methodological aspects. 

 
9.6.2. Proposta de melhoria  

Nas reuniões de curso esta questão tem vindo a ser objeto de intensa reflexão. Com o objetivo de aumentar a 
motivação dos estudantes para o desenvolvimento de atividades científicas, para além do domínio estrito das 
unidades curriculares, e de os integrar nessas atividades, os docentes têm sido estimulados a envolvê-los nos 
seus projetos de investigação (UNIDEP/CINEICC). Durante o ano letivo em curso (2011/2012) alguns 
estudantes foram já integrados no projeto Descentração e mudança em psicoterapia (PTDC/PSI-
PCL/103432/2008) e no projecto Prontidão Escolar Sócio-Emocional-Cognitivo (PTDC/PSI-EDD/114527/2009), 
tendo-lhes sido atribuídas tarefas de iniciação à investigação. Espera-se que gradualmente os docentes sejam 
capazes de articular os conteúdos e as metodologias de ensino-aprendizagem das unidades curriculares que 
lecionam com os conteúdos e as metodologias usadas nos seus projetos de investigação, por forma a 
aumentar a participação dos estudantes em atividades científicas. 
 

 
9.6.2. Improvement proposal  

In the meetings of the study cycle this question has been subject to vast reflection. In order to increase 
students’ motivation for the development of scientific activities, outside the curricular units, as well as 
integrate them in these activities, teachers have been encouraged to engage students in their research 
projects (UNIDEP / CINEICC). During the present academic year (2011/2012), some students have already been 
included in the project Decentration and Change in Psychotherapy (PTDC/PSI-PCL/103432/2008), as well as in 
the project School Readiness, Socio-Emotional-Cognitive Projects (PTDC/PSI-EDD /14527/2009), thus 
assigning them tasks to initiate investigation. Teachers are expected to gradually articulate the syllabus and 
methodology for teaching-learning in the curricular units they teach along with the syllabus and the 
methodologies used in their research projects to increase student participation in scientific activities. 

 
9.6.3. Tempo de implementação da medida  

Implementação em curso. 

 
9.6.3. Implementation time  

Implementation in progress 

 
9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)  

Alta 

 
9.6.4. Priority (High, Medium, Low)  

High 

 
9.6.5. Indicador de implementação  

Page 165 of 169ACEF/1112/15397 — Guião para a auto-avaliação

2012-11-28http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=8643bb6d-9213-13d...



Aumento do número de estudantes em projetos de investigação em curso na UNIDEP/CINEICC. 

 
9.6.5. Implementation marker  

Increase number of students in research projects underway at UNIDEP/CINEICC. 

 

9.7. Resultados  

9.7.1. Debilidades  
A taxa de aprovação na área científica Metodologia Aplicada à Psicologia (Observação, Avaliação e 
Investigação) é de 71,7%, a mais baixa de todas as áreas científicas. Os estudantes revelam algumas 
dificuldades de aplicação das competências de investigação e demonstram, grosso modo, interesse reduzido 
nas unidades curriculares afetas a esta área científica. 
A produtividade científica dos docentes, ao nível das publicações internacionais, é escassa. 
A mobilidade dos estudantes e dos docentes é ainda muito insipiente e o nível de internacionalização é 
francamente baixo. 

 
9.7.1. Weaknesses  

The success rate in Methodology Applied to Psychology (Observation, Assessment and Research) is 71.7%, 
the lowest of all the sciencfic areas. Students show some difficulties in applying the research skills as well as 
demonstrate little interest in curricular units related to this scientific area. 
The scientific productivity of teachers, in terms of international publications, is scarce. 
The mobility of students and teachers is still very incipient and the level of internationalization is very low. 

 
9.7.2. Proposta de melhoria  

Em fevereiro de 2012 foi constituída uma comissão onde estão integrados todos os docentes da área científica 
Metodologia Aplicada à Psicologia, com as seguintes funções: a) analisar em conjunto todos os programas 
das unidades curriculares da área científica em questão, com o intuito de os tornar mais adaptados aos 
objetivos do curso, b) refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem (especialmente no que se refere aos 
métodos de ensino e ao sistema de avaliação) e c) discutir os resultados académicos e os resultados dos 
questionários de perceção do processo de ensino-aprendizagem e problematizar os fatores que os 
condicionam, com o propósito de desenvolver estratégias de otimização da aprendizagem. 
A consolidação dos projetos de investigação, suportada por uma política institucional de incentivo à 
investigação científica, terá como resultado um aumento de produtividade. O GRI tem vindo a desenvolver 
medidas concretas que visam o aumento da mobilidade de estudantes e docentes. 

 
9.7.2. Improvement proposal  

A committee was set up in February 2012, which involves all teachers in this scientific area, Methodology 
Applied to Psychology, with the following functions:  
a) analyze all the syllabus of the curricular units of the area, in order to make them more suited to the 
objectives of curricular unit,  
b) reflect on the teaching-learning process (especially in regards to the teaching methods and evaluation 
system),  
c) discuss the academic performance and the results of the surveys regarding the perception of the teaching-
learning process and examine the factors that determine them, with the purpose of developing strategies to 
optimize learning. 
The consolidation of research projects, supported by an institutional policy to encourage scientific research, 
will result in increased productivity. The International Relations Office has developed tangible measures aimed 
at increasing the mobility of students and teachers. 

 
9.7.3. Tempo de implementação da medida  

Implementação em curso. 

 
9.7.3. Implementation time  

Implementation in progress 

 
9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)  

Alta 

 
9.7.4. Priority (High, Medium, Low)  

High 

 
9.7.5. Indicador de implementação  

Adaptação, no ano letivo de 2012/2013, dos programas das unidades curriculares da área científica 
Metodologia Aplicada à Psicologia. A médio-prazo espera-se um aumento da taxa de aprovação. 
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Aumento do número de publicações em revistas internacionais com revisão por pares. 
Aumento da taxa de internacionalização. 

 
9.7.5. Implementation marker  

In the academic year 2012/2013, curricular units programs of the scientific area of Methodology Applied to 
Psychology will be adaptated. In the medium term, we expect to have higher rates of success. 
Increased number of publications in international journals with peer review as well as an increased rate of 
internationalization. 

 

10. Proposta de reestruturação curricular 

10.1. Alterações à estrutura curricular 

10.1. Alterações à estrutura curricular  

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas  
Não aplicável 

 
10.1.1. Synthesis of the intended changes  

Not applicable 

 

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida 

Mapa XI - Nova estrutura curricular pretendida 

10.1.2.1. Ciclo de Estudos: 
Psicologia 

 
10.1.2.1. Study Cycle: 

Psychology 

 
10.1.2.2. Grau: 

Licenciado 

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

<sem resposta> 

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

<no answer> 

 

<sem resposta> 

10.2. Novo plano de estudos 

Mapa XII – Novo plano de estudos 

10.2.1. Ciclo de Estudos: 
Psicologia 

 

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

(0 Items)  0 0
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10.2.1. Study Cycle: 
Psychology 

 
10.2.2. Grau: 

Licenciado 

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

<sem resposta> 

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

<no answer> 

 
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

<sem resposta> 

 
10.2.4. Curricular year/semester/trimester: 

<no answer> 

 

<sem resposta> 

10.3. Fichas curriculares dos docentes 

Mapa XIII 

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
<sem resposta> 

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

<sem resposta> 

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

<sem resposta> 

 
10.3.4. Categoria: 

<sem resposta> 

 
10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

<sem resposta> 

 
10.3.6. Ficha curricular de docente: 

<sem resposta> 

 

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades 
curriculares novas) 

Mapa XIV 

10.4.1.1. Unidade curricular: 

10.2.5 Novo plano de estudos / New 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)

(0 Items)       
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<sem resposta> 

 
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo): 

<sem resposta> 

 
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular: 

<sem resposta> 

 
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

<no answer> 

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

<sem resposta> 

 
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

<no answer> 

 
10.4.1.5. Conteúdos programáticos: 

<sem resposta> 

 
10.4.1.5. Syllabus: 

<no answer> 

 
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

<sem resposta> 

 
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

<no answer> 

 
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

<sem resposta> 

 
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

<no answer> 

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

<sem resposta> 

 
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

<no answer> 

 
10.4.1.9. Bibliografia principal: 

<sem resposta> 
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