
ACEF/1112/15477 — 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 Clínica e da Saúde 

 
A3. Study cycle: 

Clinical and Health Psychology 

 
A4. Grau: 

Mestre 

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

Diário da República, 2.ª série - N.º 16 - 24 de Janeiro de 2011 

 
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos: 

Psicologia Clínica e da Saúde 

 
A6. Main scientific area of the study cycle: 

Clinical and Health 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. 

Na 

 
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. 

Na 

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

120 

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

4 semestres 

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

 
A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo: 

75 

 
A11. Condições de acesso e ingresso: 

Podem candidatar-se ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Psicologia Clínica e da Saúde: 
i) Titulares do grau de licenciado/a em Psicologia e áreas afins, ou equivalente 
legal; 
ii) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência 
de um 1º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de 
Bolonha por um Estado aderente a este Processo; 
iii) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido 
como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo Conselho Científico do Instituto Superior da Maia; 
iv) Detentores/as de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja 
reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo 
Conselho Científico do Instituto Superior da Maia. 
 

 
A11. Entry Requirements: 

Students are entitled to be enrolled as a student in this Master's in Clinical and Health Psychology if: 
i) Holders of a First Cycle Degree ("Licenciatura") in Psychology and related fields, or equivalent; 
ii) Holders of a foreign higher education degree upon completion of a 1st cycle of studies organized in 
accordance with the principles of the Bologna Process by a State adhering to this process; 
iii) Holders of a foreign higher education degree which is recognized and meets the requirements of the 1st 
cycle Degree by the Scientific Council of Instituto Superior da Maia; 
iv) Holders of an academic, scientific or professional curriculum, which is recognized and attests the capacity 
to achieve this cycle of study by the Scientific Council of Instituto Superior da Maia. 

 

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 Clínica e da Saúde 

 
A13.1. Study Cycle: 

Clinical and Health Psychology 

 

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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A13.2. Grau: 
Mestre 

 
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 

 

A14. Plano de estudos 

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

A14.1. Ciclo de Estudos: 
Psicologia Clínica e da Saúde 

 
A14.1. Study Cycle: 

Clinical and Health Psychology 

 
A14.2. Grau: 

Mestre 

 
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: 

1º ano/1º 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*

Metodologia Aplicada à Psicologia/Methodology Applied to 
Psychology

MAP/MAP 8 0

Psicologia Clínica e da Saúde/Clinical and Health Psychology PCS/CHP 65 28

Psicologia do Trabalho e das Organizações ou Psicologia da Justiça 
ou Psicologia Escolar e da Educação/Organizational and Work 
Psychology or Psychology of Justice or School and Educational 
Psychology

PTO ou PJ ou 
PEE/OWP/PJ/SEP

0 19

(3 Items)  73 47

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)

Módulo de Orientação em Psicologia 
Clínica e da Saúde/Orientation 
Module in Clinical and Health 
Psychology

PCS Semestral/Semester 50 TP-16 2 Nenhuma/None
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Mapa II - Não aplicável - 1º ano/2º semestre 

A14.1. Ciclo de Estudos: 
Psicologia Clínica e da Saúde 

 
A14.1. Study Cycle: 

Clinical and Health Psychology 

 
A14.2. Grau: 

Mestre 

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

Não aplicável 

 

Metodologia de 
Investigação/Research Methodology

MAP Semestral/Semester 100 TP - 32 4 Nenhuma/None

Modelos de Consulta Psicológica na 
Infância e Adolescência/Models of 
Counseling Psychology with Children 
and Adolescents

PCS Semestral/Semester 100 TP - 32 4
Opcional em PCS - 
escolher 4/Optional in 
PCS - to choose 4

Modelos de Psicologia Clínica e 
Psicopatologia ao Longo do Ciclo 
Vital/Models of Clinical Psychology 
and Psychopathology Along the Life 
Cycle

PCS Semestral/Semester 100 TP - 32 4
Opcional em PCS - 
escolher 4/Optional in 
PCS - to choose 4

Modelos de Psicologia da 
Saúde/Models of Health Psychology PCS Semestral/Semester 100 TP - 32 4

Opcional em PCS - 
escolher 4 (16 
ECTS)/Optional in PCS 
- to choose 4 (16 
ECTS)

Modelos de Psicoterapia Cognitivo-
Comportamentais/Models of 
Cognitive-Behavioural 
Psychotherapy

PCS Semestral/Semester 100 TP - 32 4

Opcional em PCS - 
escolher 4 (16 
ECTS)/Optional in PCS 
- to choose 4 (16 
ECTS)

Modelos de Psicoterapia 
Construtivistas e 
Familiar/Sistémicos/Models of 
Constructivist and Family Systems 
Psychotherapy

PCS Semestral/Semester 100 TP - 32 4

Opcional em PCS - 
escolher 4 (16 
ECTS)/Optional in PCS 
- to choose 4 (16 
ECTS)

Modelos de Psicoterapia 
Psicodinâmicos e 
Fenomenológicos/Models of 
Psychodynamic and 
Phenomenological Psychotherapy

PCS Semestral/Semester 100 TP - 32 4

Opcional em PCS - 
escolher 4 (16 
ECTS)/Optional in PCS 
- to choose 4 (16 
ECTS)

Modelos de Educação 
Especial/Models of Special 
Education

PEE Semestral/Semester 100 TP - 32 4

Opcional de outra área 
- escolher até perfazer 
8 ECTS/Optional from 
other area - to choose 
until complete 8 ECTS

Modelos de Orientação 
Vocacional/Models of Vocational 
Guidance

PEE Semestral/Semester 100 TP - 32 4

Opcional de outra área 
- escolher até perfazer 
8 ECTS/Optional from 
other area - to choose 
until complete 8 ECTS

Modelos de Psicologia da Saúde 
Ocupacional/Models of Occupational 
Health Psychology

PTO Semestral/Semester 100 TP - 32 4

Opcional de outra área 
- escolher até perfazer 
8 ECTS/Optional from 
other area - to choose 
until complete 8 ECTS

Modelos Explicativos em Psicologia 
da Justiça/Explanatory Models in 
Psychology of Justice

PJ Semestral/Semester 200 TP - 64 8

Opcional de outra área 
- escolher até perfazer 
8 ECTS/Optional from 
other area - to choose 
until complete 8 ECTS

(12 Items)       
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A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 
Not applicable 

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

1º ano/2º semestre 

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester: 

1st year/2nd 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)

Metodologia de Investigação Aplicada 
à Intervenção/Applied Research 
Methodology

MAP Semestral/Semester 100 TP - 32 4 Nenhuma/None

Avaliação, Diagnóstico Diferencial e 
Formulação Clínica/Assessment, 
Differential Diagnosis and Clinical 
Formulation

PCS Semestral/Semester 100 TP - 32 4

Opcional de PCS - 
escolher 3 (12 
ECTS)/Optional from 
PCS - to choose 3 
(12 ECTS)

Consulta Psicológica na Infância e na 
Adolescência/Counseling Psychology 
with Children and Adolescents

PCS Semestral/Semester 100 TP - 32 4

Opcional de PCS - 
escolher 3 (12 
ECTS)/Optional from 
PCS - to choose 3 
(12 ECTS)

Programas de Intervenção em 
Psicologia da Saúde/Programs of 
Intervention in Health Psychology

PCS Semestral/Semester 100 TP - 32 4

Opcional de PCS - 
escolher 3 (12 
ECTS)/Optional from 
PCS - to choose 3 
(12 ECTS)

Psicoterapia Cognitivo-
Comportamental/Cognitive-Behavioural 
Psychotherapy

PCS Semestral/Semester 100 TP - 32 4

Opcional de PCS - 
escolher 3 (12 
ECTS)/Optional from 
PCS - to choose 3 
(12 ECTS)

Psicoterapia Construtivista e 
Familiar/Sistémica/Constructivist and 
Family Systems Psychotherapy

PCS Semestral/Semester 100 TP - 32 4

Opcional de PCS - 
escolher 3 (12 
ECTS)/Optional from 
PCS - to choose 3 
(12 ECTS)

Psicoterapia Psicodinâmica e 
Fenomenológica/Psychodynamic and 
Phenomenological Psychotherapy

PCS Semestral/Semester 100 TP - 32 4

Opcional de PCS - 
escolher 3 (12 
ECTS)/Optional from 
PCS - to choose 3 
(12 ECTS)

Intervenção em Educação 
Especial/Intervention in Special Needs 
Education

PEE Semestral/Semester 100 TP - 32 4

Opcional de outra 
área - escolher 2 (8 
ECTS)/Optional from 
other area - to 
choose 2 (8 ECTS)

Intervenção Psicológica em Orientação 
Vocacional/Counselling Psychology of 
Vocational Guidance

PEE Semestral/Semester 100 TP - 32 4

Opcional de outra 
área - escolher 2 (8 
ECTS)/Optional from 
other area - to 
choose 2 (8 ECTS)

Intervenção Psicológica em 
Grupos/Group Psychological 
Intervention

PTO Semestral/Semester 100 TP - 32 4

Opcional de outra 
área - escolher 2 (8 
ECTS)/Optional from 
other area - to 
choose 2 (8 ECTS)

Avaliação e Intervenção em Psicologia 
da Saúde Ocupacional/Assessment 
and Intervention in Occupational Health 
Psychology

PTO Semestral/Semester 100 TP - 32 4

Opcional de outra 
área - escolher 2 (8 
ECTS)/Optional from 
other area - to 
choose 2 (8 ECTS)

Workshop em Psicologia Clínica e da 
Saúde I/Workshop in Clinical and 
Health Psychology I

PCS Semestral/Semester 25 TP - 8 1 Nenhuma/None
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Mapa II - Não aplicável - 2º ano 

A14.1. Ciclo de Estudos: 
Psicologia Clínica e da Saúde 

 
A14.1. Study Cycle: 

Clinical and Health Psychology 

 
A14.2. Grau: 

Mestre 

 
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: 

2º ano 

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester: 

2nd year 

 

Perguntas A15 a A16 

A15. Regime de funcionamento: 
Outros 

 
A15.1. Se outro, especifique: 

Regime diurno e/ou regime pós-laboral. 

 
A15.1. If other, specify: 

Daytime and / or after working hours. 

Workshop em Psicologia Clínica e da 
Saúde II/Workshop in Clinical and 
Health Psychology II

PCS Semestral/Semester 25 TP - 8 1 Nenhuma/None

Workshop em Psicologia Clínica e da 
Saúde III/Workshop in Clinical and 
Health Psychology III

PCS Semestral/Semester 25 TP - 8 1 Nenhuma/None

Workshop em Psicologia I /Workshop 
in Psychology I PTO/PJ/PEE Semestral/Semester 25 TP - 8 1 Nenhuma/None

Workshop em Psicologia II /Workshop 
in Psychology II

PTO/PJ/PEE Semestral/Semester 25 TP - 8 1 Nenhuma/None

Workshop em Psicologia III /Workshop 
in Psychology III PTO/PJ/PEE Semestral/Semester 25 TP - 8 1 Nenhuma/None

(17 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)

Dissertação/Dissertation PCS Anual 750 S - 40; OT - 10 30 Nenhuma/None

Estágio/Practicum PCS Anual 750 S-40; OT - 10 30 Nenhuma/None

(2 Items)       
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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) 

Doutor João Manuel Castro Faria Salgado 

 

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 - A Causa da Criança IPSS 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
A Causa da Criança IPSS 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._A Causa da Criança IPSS.pdf 

Mapa III - Acreditar 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Acreditar 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Acreditar.pdf 

Mapa III - Agrupamento de Escolas de Águas Santas 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Agrupamento de Escolas de Águas Santas 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Agrupamento de Escolas de Águas Santas.pdf 

Mapa III - Agrupamento de Escolas de Canelas - Escola Básica e Secundária 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Agrupamento de Escolas de Canelas - Escola Básica e Secundária 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Agrupamento de Escolas de Canelas - Escola Básica e Secundária.pdf 

Mapa III - Agrumento de Escolas Dr. Costa Matos 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Agrumento de Escolas Dr. Costa Matos 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Agrupamento de Escolas de Penacova .pdf 

Mapa III - Agrupamento de Escolas de Oliveira do Douro 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Agrupamento de Escolas de Oliveira do Douro 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Agrupamento de Escolas de Oliveira do Douro.pdf 
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Mapa III - Agrupamento de Escolas de Pedrouços 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Agrupamento de Escolas de Pedrouços 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Agrupamento de Escolas de Pedrouços .pdf 

Mapa III - Agrupamento de Escolas de Penacova 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Agrupamento de Escolas de Penacova 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Agrupamento de Escolas de Penacova .pdf 

Mapa III - Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Agrupamento de Escolas do Dr. Correia Mateus.pdf 

Mapa III - Agrupamento de Escolas Júlio de Brandão 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Agrupamento de Escolas Júlio de Brandão 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Agrupamento de Escolas Júlio de Brandão.pdf 

Mapa III - Agrupamento Vertical de Escolas de Campo E.B. 2,3 Padre Américo 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Agrupamento Vertical de Escolas de Campo E.B. 2,3 Padre Américo 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Agrupamento Vertical de Escolas de Campo EB 2.3 Padre Américo .pdf 

Mapa III - Agrupamento Vertical de Escolas de Cristelo - Paredes 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Agrupamento Vertical de Escolas de Cristelo - Paredes 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Agrupamento Vertical de Escolas de Cristelo Paredes.pdf 

Mapa III - Agrupamento Vertical de Escolas Infias - Vizela 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Agrupamento Vertical de Escolas Infias - Vizela 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Agrupamento Vertical de Escolas de Infias - Vizela.pdf 

Mapa III - Agrupamento Vertical de Escolas de Lagares 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Agrupamento Vertical de Escolas de Lagares 
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A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 
A17.1.2._Agrupamento Vertical de Escolas de Lagares.pdf 

Mapa III - Agrupamento Vertical de Escolas de S. Mamede Infesta 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Agrupamento Vertical de Escolas de S. Mamede Infesta 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Agrupamento Vertical de Escolas de S. Mamede Infesta.pdf 

Mapa III - APAV de Vila Real 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
APAV de Vila Real 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._APAV de Vila Real.pdf 

Mapa III - A.P.D.M.F. - Associaçäo Portuguesa para o Direito de Menores e da Família 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
A.P.D.M.F. - Associaçäo Portuguesa para o Direito de Menores e da Família 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._APDMF-Associ.Port. Direito Menores e da Familia.pdf 

Mapa III - APPACDM do Porto 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
APPACDM do Porto 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._APPACDM do Porto.pdf 

Mapa III - APPDA- Norte 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
APPDA- Norte 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._APPDA - Norte - Assoc. Port. para as Pertur. do Des. e Autismo .pdf 

Mapa III - APPV - Ass. pelo Prazer de Viver - Comunidade Terapêutica Casa Grande 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
APPV - Ass. pelo Prazer de Viver - Comunidade Terapêutica Casa Grande 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._APPV - Assoc. pelo Prazer de Viver Comunid. Terapêu.Casa Grande.pdf 

Mapa III - ARS Norte - Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.  

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
ARS Norte - Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.  

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

<sem resposta> 

 

Mapa III - Associação Cais - Centro Cais Porto 
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A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Associação Cais - Centro Cais Porto 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Associação Cais- Cais Porto .pdf 

Mapa III - Associação Casa do Caminho 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Associação Casa do Caminho 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Associação Casa do Caminho .pdf 

Mapa III - Associação de Apoio Social ANIMA UNA 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Associação de Apoio Social ANIMA UNA 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Associação de Apoio Social Anima Una .pdf 

Mapa III - Associação de Diabéticos do Concelho de Ovar 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Associação de Diabéticos do Concelho de Ovar 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Associação de Diabéticos do Concelho de Ovar .pdf 

Mapa III - Associação dos Albergues Nocturnos do Porto 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Associação dos Albergues Nocturnos do Porto 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Associação dos Albergues Noturnos do Porto .pdf 

Mapa III - Associação de Amigos do Padre Moura 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Associação de Amigos do Padre Moura 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Associação dos Amigos Padre Moura .pdf 

Mapa III - Associação dos Pescadores Aposentados de Matosinho 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Associação dos Pescadores Aposentados de Matosinho 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Associação dos Pescadores Aposentados de Matosinhos.pdf 

Mapa III - Associação Lavrense de Apoio ao Diminuido Intelectual 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Associação Lavrense de Apoio ao Diminuido Intelectual 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Associação Lavrense de Apoio ao Diminuido Intelectual .pdf 
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Mapa III - Associação para o Desenvolvimento Integrado de Ermesinde 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Associação para o Desenvolvimento Integrado de Ermesinde 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Associação para o Desenvolvimento Integrado de Ermesinde.pdf 

Mapa III - Associação para o Planeamento da Família 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Associação para o Planeamento da Família 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Associação para o Planeamento da Familia .pdf 

Mapa III - Associação pelo Prazer de Viver 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Associação pelo Prazer de Viver 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Associação pelo Prazer de Viver.pdf 

Mapa III - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Associação Portuguesa de Apoio à Vítima .pdf 

Mapa III - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental Delegação da Trofa 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental Delegação da Trofa 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental Delga. Trofa .pdf 

Mapa III - AVE - Cooperativa de Intervenção Psicossocial 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
AVE - Cooperativa de Intervenção Psicossocial 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._AVE Cooperativa de Intervenção Psicossocial.pdf 

Mapa III - Bem Crescer - Apoio Psicopedagógico Especializado, Lda. 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Bem Crescer - Apoio Psicopedagógico Especializado, Lda. 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Bem Crescer- Apoio Psicopeda. Especiali. Lda.pdf 

Mapa III - Boavista Futebol Clube 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Boavista Futebol Clube 
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A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 
A17.1.2._Boavista Futebol Clube .pdf 

Mapa III - Câmara Municipal da Maia 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Câmara Municipal da Maia 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

<sem resposta> 

 

Mapa III - Câmara Municipal da Trofa - GMAPP 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Câmara Municipal da Trofa - GMAPP 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Câmara Municipal da Trofa- GMAPP.pdf 

Mapa III - Câmara Municipal de Matosinhos 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Câmara Municipal de Matosinhos 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Câmara Municipal de Matosinhos.pdf 

Mapa III - Casa de Repouso Sara Costa 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Casa de Repouso Sara Costa 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Casa de Repouso Sara Costa .pdf 

Mapa III - Casa do Pessoal do Hospital Distrital de V. N. de Famalicão 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Casa do Pessoal do Hospital Distrital de V. N. de Famalicão 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Casa do Pessoal do Hospital Distrital de V.N. Famalicão .pdf 

Mapa III - Casa Santa Marta 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Casa Santa Marta 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Casa Santa Marta.pdf 

Mapa III - Centro de Acolhimento João Paulo II 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro de Acolhimento João Paulo II 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._centro de Acolhimento João Paulo II.pdf 

Mapa III - Centro de Apoio Familiar Pinto Carvalho 
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A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro de Apoio Familiar Pinto Carvalho 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Centro de Apoio Familiar Pinto Carvalho.pdf 

Mapa III - Centro de Estudos S. A. Moita's 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro de Estudos S. A. Moita's 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Centro de Estudos A. S Moita.pdf 

Mapa III - Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro .pdf 

Mapa III - Centro de Realibilitação da Linguagem e Psicologia Educativa 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro de Realibilitação da Linguagem e Psicologia Educativa 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Centro de Reabilitação da Ling. e Psicologia Educativa .pdf 

Mapa III - Centro de Saúde de Ponta Delgada 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro de Saúde de Ponta Delgada 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Centro de Saúde de Ponta Delgada .pdf 

Mapa III - Centro Hospitalar Entre Vouga e Douro, EDE. 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro Hospitalar Entre Vouga e Douro, EDE. 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga EPE.pdf 

Mapa III - Centro Hospitalar de Póvoa do Varzim - Vila do Conde 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro Hospitalar de Póvoa do Varzim - Vila do Conde 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Centro Hospitalar de Póvoa de Varzim - Vila do Conde .pdf 

Mapa III - Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE. 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE. 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Centro Hospitalar do Alto Ave EPE .pdf 
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Mapa III - Centro Hospitalar Conde Ferreira 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro Hospitalar Conde Ferreira 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Centro Hospitalar Conde Ferreira.pdf 

Mapa III - Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

<sem resposta> 

 

Mapa III - Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Centro Hospitar Psiquiátrico de Lisboa .pdf 

Mapa III - Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE. 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE. 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

<sem resposta> 

 

Mapa III - Centro Hospitalar do Porto 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro Hospitalar do Porto 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Centro Hospitalar do Porto.pdf 

Mapa III - Centro Integrado de Apoio a Deficientes - C.I.A.D. 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro Integrado de Apoio a Deficientes - C.I.A.D. 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Centro Integrado de Apoio a Deficientes.pdf 

Mapa III - Centro Regional de Alccologia do Porto 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro Regional de Alccologia do Porto 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Centro Regional de Alcoologia do Porto.pdf 

Mapa III - Centro Social do Couto Mineiro do Peijão 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro Social do Couto Mineiro do Peijão 
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A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Centro Social do Couto Mineiro do Peijão.pdf 

Mapa III - Centro Social de Paramos 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro Social de Paramos 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Centro Social de Paramos .pdf 

Mapa III - Centro Social de Santa Maria de Sardoura 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro Social de Santa Maria de Sardoura 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Centro Social de Santa Maria de Sardoura .pdf 

Mapa III - Centro Social e Cultural de S. Pedro de Bairro 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro Social e Cultural de S. Pedro de Bairro 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Centro Social e Cultural de S. Pedro de Bairro .pdf 

Mapa III - Centro Social e Paroquial de S. Cristovão de Selho 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro Social e Paroquial de S. Cristovão de Selho 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Centro Social e Paroquial de S. Cristovão de Selho.pdf 

Mapa III - Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora do Amial 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora do Amial 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Centro Social e Paroquial Nossa Senhora do Amial.pdf 

Mapa III - Centro Social e Paroquial de Revelhe/Fafe - Lar da Criança 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro Social e Paroquial de Revelhe/Fafe - Lar da Criança 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Centro Social Paroquial de Revelhe Fafe Lar da Criança.pdf 

Mapa III - Centro Social Paroquial de Vitória 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Centro Social Paroquial de Vitória 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Centro Social Paroquial de Vitória.pdf 

Mapa III - CIP - Centro de Intervenção Psicológica e Desenvolvimento Humano 
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A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
CIP - Centro de Intervenção Psicológica e Desenvolvimento Humano 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._CIP. Centro de Intervenção Psicológica e Desenvolvimento Humano.pdf 

Mapa III - Clínica de Recuperação e Tratamento da Toxicodependência Lda. de Carregal do Sal 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Clínica de Recuperação e Tratamento da Toxicodependência Lda. de Carregal do Sal 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Clínica de Recuperação e Tratamento da Tóxicodependência Lda de Carregal do Sal.pdf 

Mapa III - Clínica do Outeiro - Comunidade Terapêutica 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Clínica do Outeiro - Comunidade Terapêutica 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Clínica do Outeiro Comunidade Tarapêutica.pdf 

Mapa III - Clínica Médica dos Canaviais 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Clínica Médica dos Canaviais 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Clínica Médica dos Canaviais.pdf 

Mapa III - Clínica ORL. Dr. Victor Correia da Silva 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Clínica ORL. Dr. Victor Correia da Silva 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Clínica Orl. Dr. Victor Correia da Silva.pdf 

Mapa III - Clínica Pediátrica de Espinho 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Clínica Pediátrica de Espinho 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Clínica Pediátrica de Espinho.pdf 

Mapa III - Clínica Médica dos Descobrimentos - Saúde 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Clínica Médica dos Descobrimentos - Saúde 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Clínica Médica dos Descobrimentos - Saúde.pdf 

Mapa III - Clínica S. Miguel Arcanjo 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Clínica S. Miguel Arcanjo 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Clínica S. Miguel Arcanjo.pdf 
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Mapa III - CLIP - Colégio Luso Internacional do Porto 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
CLIP - Colégio Luso Internacional do Porto 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._CLIP- Colégio Luso Internacional do Porto.pdf 

Mapa III - Colégio Casa Mãe 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Colégio Casa Mãe 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Colégio Casa Mãe.pdf 

Mapa III - Colégio de Lourdes 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Colégio de Lourdes 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Colégio de Lourdes.pdf 

Mapa III - Colégio Novo da Maia 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Colégio Novo da Maia 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Colégio Novo da Maia .pdf 

Mapa III - Colégio Primeiros Passos 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Colégio Primeiros Passos 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Colégio Primeiros Passos .pdf 

Mapa III - CPCJ - Maia 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
CPCJ - Maia 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._CPCJ - Maia .pdf 

Mapa III - CPCJ - Porto Oriental 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
CPCJ - Porto Oriental 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._CPCJ - Porto Oriental.pdf 

Mapa III - CPCJ - Póvoa do Varzim 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
CPCJ - Póvoa do Varzim 
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A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 
A17.1.2._CPCJ - Póvoa de Varzim.pdf 

Mapa III - CPCJ - Matosinhos 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
CPCJ - Matosinhos 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._CPCJ de Matosinhos.pdf 

Mapa III - CPCJ - Marco de Canavezes 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
CPCJ - Marco de Canavezes 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._CPCJ do Marco de Canavezes.pdf 

Mapa III - Crescer Aprendendo - Centro de Psicologia de Ermesinde, Lda. 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Crescer Aprendendo - Centro de Psicologia de Ermesinde, Lda. 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Crescer Aprendendo Centro de psicologia de Ermesinde Lda.pdf 

Mapa III - CRIAR - Centro de Educação e Terapia, Lda. 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
CRIAR - Centro de Educação e Terapia, Lda. 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Criar Centro de Educação e Terapia Lda. .pdf 

Mapa III - Cruz Vermelha Portuguesa - Trofa 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Cruz Vermelha Portuguesa - Trofa 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Cruz Vermelha Portuguesa - Trofa.pdf 

Mapa III - Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação do Porto 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação do Porto 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Cruz Vermelha Portuguesa Delegação do Porto.pdf 

Mapa III - Cunha e Barroso 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Cunha e Barroso 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Cunha e Barroso.pdf 

Mapa III - Delegação Norte da Associação de Alzheimer do Porto 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
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Delegação Norte da Associação de Alzheimer do Porto 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

<sem resposta> 

 

Mapa III - Departamento de Clínica Geral da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Departamento de Clínica Geral da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Departamento de Clínica Geral da Faculdade de Medicina da Univ. do Port.pdf 

Mapa III - Desafio Jovem 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Desafio Jovem 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Desafio Jovem.pdf 

Mapa III - DREN - Direcção Regional de Educação do Norte 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
DREN - Direcção Regional de Educação do Norte 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Direcção Regional de Educação do Norte.pdf 

Mapa III - DIDÁXIS - Cooperativa de Ensino, Consumo e Habitação, C.R.L. 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
DIDÁXIS - Cooperativa de Ensino, Consumo e Habitação, C.R.L. 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._DIDÁXIS - Cooperativa de Ensino, Consumo e Habitação, CRL.pdf 

Mapa III - EGOR 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
EGOR 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._EGOR.pdf 

Mapa III - Escola E.B. 2,3 da Maia 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Escola E.B. 2,3 da Maia 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Escola E B 2.3 Maia.pdf 

Mapa III - Escola E. B. 2,3 do Viso 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Escola E. B. 2,3 do Viso 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Escola E B 2.3 Viso.pdf 
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Mapa III - Escola Secundária /3 Aurélio de Sousa 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Escola Secundária /3 Aurélio de Sousa 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Escola Secundária 3 Aurélio da Sousa.pdf 

Mapa III - Escola Secundária Abel Salazar 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Escola Secundária Abel Salazar 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Escola Secundária Abel Salazar.pdf 

Mapa III - Escola Secundária Camilo Castelo Branco 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Escola Secundária Camilo Castelo Branco 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Escola Secundária Camilo Castelo Branco.pdf 

Mapa III - Escola Secundária de Ermesinde 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Escola Secundária de Ermesinde 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Escola Secundária de Ermesinde.pdf 

Mapa III - Escola Secundária João da Silva Correia 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Escola Secundária João da Silva Correia 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Escola Secundária João da Silva Correia.pdf 

Mapa III - Espaço Municipal, E.E.M. 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Espaço Municipal, E.E.M. 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Espaço Municipal E.E.M .pdf 

Mapa III - Espaço T - Associação para Apoio à Integração Social e Comunitária 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Espaço T - Associação para Apoio à Integração Social e Comunitária 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Espaço T, Associação para apoio à Integração Social e Comunitária.pdf 

Mapa III - Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira 
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A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 
A17.1.2._Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.pdf 

Mapa III - Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo.pdf 

Mapa III - Estabelecimento Prisional do Porto 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Estabelecimento Prisional do Porto 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Estabelecimento Prisional do Porto.pdf 

Mapa III - Fundação Couto - IPSS 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Fundação Couto - IPSS 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Fundação Couto - Instituição Particular de Solidariedade Social.pdf 

Mapa III - Fundação Santo António 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Fundação Santo António 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Fundação Santo António.pdf 

Mapa III - Gabinete Terapêutico e Psicopedagógico para Crianças e Adolescentes, Lda. 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Gabinete Terapêutico e Psicopedagógico para Crianças e Adolescentes, Lda. 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Gabinete Terapêutico e Psicopedagógico para Crianças e Adolescentes Lda.pdf 

Mapa III - GAIASOL - EM - Empresa Municipal de Habitação 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
GAIASOL - EM - Empresa Municipal de Habitação 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._GAIASOL- EM- Empresa municipal de Habitação.pdf 

Mapa III - Horizonte de Vida, Lda. 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Horizonte de Vida, Lda. 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Horizonte de Vida, Lda..pdf 

Mapa III - Hospital Central Especializado de Crianças Maria Pia 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
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Hospital Central Especializado de Crianças Maria Pia 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Hospital Central Especializado de Crianças Maria Pia.pdf 

Mapa III - Hospital da Arrábida 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Hospital da Arrábida 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Hospital da Arrábida.pdf 

Mapa III - SCMP/Hospital da Prelada - Dr. Domingos Braga da Cruz 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
SCMP/Hospital da Prelada - Dr. Domingos Braga da Cruz 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

<sem resposta> 

 

Mapa III - Hospital da Senhora da Oliveira - Guimarães, S.A. 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Hospital da Senhora da Oliveira - Guimarães, S.A. 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Hospital da Senhora da Oliveira - Guimarães.pdf 

Mapa III - Hospital de S. João, E.P.E. 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Hospital de S. João, E.P.E. 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Hospital de S. João EPE.pdf 

Mapa III - Hospital de S. Gonçalo de Amarante 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Hospital de S. Gonçalo de Amarante 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Hospital de S.Gonçalo de Amarante.pdf 

Mapa III - Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, E.P.E. 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, E.P.E. 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo EPE.pdf 

Mapa III - Hospital de Sta. Luzia - Viana do Castelo 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Hospital de Sta. Luzia - Viana do Castelo 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Hospital de Sta.Luzia Viana do Castelo .pdf 
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Mapa III - Hospital Espírito Santo de Évora, E.P.E. 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Hospital Espírito Santo de Évora, E.P.E. 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Hospital Espírito Santo de Évora.pdf 

Mapa III - Hospital Infante D. Pedro, E.P.E 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Hospital Infante D. Pedro, E.P.E 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Hospital Infante D.Pedro EPE.pdf 

Mapa III - Hospital de Magalhães Lemos, E.P.E. 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Hospital de Magalhães Lemos, E.P.E. 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

<sem resposta> 

 

Mapa III - Hospital Miguel Bombarda 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Hospital Miguel Bombarda 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Hospital Miguel Bombarda.pdf 

Mapa III - Hospital Narciso Ferreira 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Hospital Narciso Ferreira 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Hospital Narciso Ferreira.pdf 

Mapa III - Hospital Pedro Hispano 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Hospital Pedro Hispano 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Hospital Pedro Hispano - Matosinhos.pdf 

Mapa III - IDT - Instituto da Droga e da Toxicodependência 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
IDT - Instituto da Droga e da Toxicodependência 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._IDT- Instituto da Dorga e da Toxicodependência.pdf 

Mapa III - Instituto da Droga e da Toxicodependência, IP 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Instituto da Droga e da Toxicodependência, IP 
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A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 
A17.1.2._Instituto da Droga e da Toxicodependência I P.pdf 

Mapa III - Instituto de Apoio à Criança 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Instituto de Apoio à Criança 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Instituto de Apoio à Criança.pdf 

Mapa III - Instituto Milton H. Erickson de Portugal 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Instituto Milton H. Erickson de Portugal 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Instituto Milton H. Erickson de Portugal.pdf 

Mapa III - Instituto Nacional de Medicina Legal 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Instituto Nacional de Medicina Legal 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Instituto Nacional de Medicina Legal.pdf 

Mapa III - Instituto de Neurociências Professor Manuel Laranjeira 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Instituto de Neurociências Professor Manuel Laranjeira 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Instituto Neurociências Professor Manuel Larangeira .pdf 

Mapa III - Instituto Novais e Sousa 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Instituto Novais e Sousa 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Instituto Novais e Sousa.pdf 

Mapa III - Instituto Politécnico do Porto 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Instituto Politécnico do Porto 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Instituto Politécnico do Porto.pdf 

Mapa III - Instituto S. João de Deus - Casa de Saúde de S. José 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Instituto S. João de Deus - Casa de Saúde de S. José 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Instituto São João de Deus casa de Saúde de S.José .pdf 

Mapa III - Irmandade da Santa Casa da Misericórdia Vera Cruz de Gondomar 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
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Irmandade da Santa Casa da Misericórdia Vera Cruz de Gondomar 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Irmandade da Santa Casa da Misericordia de Vera Cruz Gondomar.pdf 

Mapa III - João Lázaro - Clínica de Psicologia 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
João Lázaro - Clínica de Psicologia 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._João Lázaro - Clínica de Psicologia.pdf 

Mapa III - Labirinto - Centro de Consulta Psicológica 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Labirinto - Centro de Consulta Psicológica 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Labirinto Centro de Consulta Psicológica .pdf 

Mapa III - Lar 3ª Idade Quintinha da Conceição 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Lar 3ª Idade Quintinha da Conceição 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Lar 3ª Idade Quintinha da Conceição .pdf 

Mapa III - Lar Sto. António 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Lar Sto. António 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Lar Sto. António .pdf 

Mapa III - Lar Viso Norte 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Lar Viso Norte 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Lar Viso Norte.pdf 

Mapa III - Liga Portuguesa Contra o Cancro 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Liga Portuguesa Contra o Cancro 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Liga Portuguesa Contra o Cancro.pdf 

Mapa III - Médicos do Mundo 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Médicos do Mundo 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Médicos do Mundo.pdf 
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Mapa III - Modelo Continente Hipermercados SA 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Modelo Continente Hipermercados SA 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Modelo Continente Hipermercados SA.pdf 

Mapa III - Obra do Frei Gil 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Obra do Frei Gil 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Obra do Frei Gil .pdf 

Mapa III - Pharol 72 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Pharol 72 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._PHAROL 72 .pdf 

Mapa III - Ponto Certo - Gabinete de Psicologia e Apoio Educativo Especializado, Lda. 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Ponto Certo - Gabinete de Psicologia e Apoio Educativo Especializado, Lda. 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Ponto Certo- Gab. de Psic. e Apoio Edu. Especial. Lda..pdf 

Mapa III - Presente com Futuro - Clínica Social Lda. 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Presente com Futuro - Clínica Social Lda. 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Presente com Futuro - Clinica Social Lda ..pdf 

Mapa III - PSI ANIMA 2- Centro de Estimulação e Consulta Psicológica de Aveiro 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
PSI ANIMA 2- Centro de Estimulação e Consulta Psicológica de Aveiro 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._PSI ANIMA 2 - Centro de Estimul. e Cons. Psic. de Aveiro .pdf 

Mapa III - PsicoFoz - Centro de Intervenção Psicopedagógica, Lda. 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
PsicoFoz - Centro de Intervenção Psicopedagógica, Lda. 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Psicofoz - Centro de Interv. Psicopedag. Lda .pdf 

Mapa III - Psicomagna - Gabinete de Apoio Psicológico, Terapia da Fala e Organização de Eventos Desportivos 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Psicomagna - Gabinete de Apoio Psicológico, Terapia da Fala e Organização de Eventos Desportivos 
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A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 
A17.1.2._Psicomagna - Gab. de Apoio Psicoló., terapia da Fala e Org. de Even. Desp..pdf 

Mapa III - R12 - Centro de Recuperação de Doenças de Adicção, Lda. 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
R12 - Centro de Recuperação de Doenças de Adicção, Lda. 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._R 12 - Centro de Recupe. de Doenças de adicção Lda..pdf 

Mapa III - Reflectir - Intervenção Psicológica e Pedagógico - Terapêutica, Lda. 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Reflectir - Intervenção Psicológica e Pedagógico - Terapêutica, Lda. 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Reflectir - Interv. Psic. Psicoped.Terap. Lda..pdf 

Mapa III - Reforço Positivo - Centro de Apoio Psicológico e Psicopedagógico, Unipessoal, Lda. 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Reforço Positivo - Centro de Apoio Psicológico e Psicopedagógico, Unipessoal, Lda. 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Reforço Positivo- Centro de Apoio Psic. e Psicopeda.Unipessoal, Lda.pdf 

Mapa III - Santa Casa da Misericórdia da Maia 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Santa Casa da Misericórdia da Maia 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Santa Casa da Misericórdia da Maia.pdf 

Mapa III - Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim.pdf 

Mapa III - Santa Casa da Misericórdia de Freixo de Espada à Cinta 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Santa Casa da Misericórdia de Freixo de Espada à Cinta 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Santa Casa da Misericórdia de Freixo de Espada à Cinta .pdf 

Mapa III - Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso .pdf 

Mapa III - Santa Casa da Misericórdia do Porto - Casa de Sto. António 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
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Santa Casa da Misericórdia do Porto - Casa de Sto. António 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Santa Casa da Misericórdia do Porto- Casa de Sto António.pdf 

Mapa III - Santa Casa da Misericórdia de Vera Cruz - Gondomar 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Santa Casa da Misericórdia de Vera Cruz - Gondomar 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Santa Casa da Misericórdia Vera Cruz Gondomar.pdf 

Mapa III - SAOM - Serviço de Assistência Organizações de Maria 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
SAOM - Serviço de Assistência Organizações de Maria 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._SAOM - Serviço de Assistência Org. de Maria.pdf 

Mapa III - Serviço Sub-Regional do Porto do Centro Regional de Segurança Social do Norte 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Serviço Sub-Regional do Porto do Centro Regional de Segurança Social do Norte 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Serviço Sub- Regional do Porto - C. R. Segurança Social do Norte.pdf 

Mapa III - Transdeve - Operador do Metro do Porto 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Transdeve - Operador do Metro do Porto 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Transdeve, Operador do Metro do Porto.pdf 

Mapa III - UMAR 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
UMAR 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._UMAR.pdf 

Mapa III - USMAC - Unidade de Saúde Mental de Apoio à Comunidade 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
USMAC - Unidade de Saúde Mental de Apoio à Comunidade 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Unidade de Saúde Mental de apoio à comunidade.pdf 

Mapa III - Câmara Municipal de Puerto Leguizano - Putumayo - Colômbia 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
Câmara Municipal de Puerto Leguizano - Putumayo - Colômbia 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

A17.1.2._Câmara Municipal de Puerto Leguizano-Putumayo-Colômbia.pdf 
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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.  

A17.2._Distribuição Estagiários -PCS.pdf 

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. 

O mestrado dispõe de um Coordenador da Rede de Estágios em Psicologia que, em colaboração com o 
Coordenador do mestrado, gere o funcionamento dos estágios assegurando a interface entre o estagiário, o 
ISMAI e a instituição. Do mesmo modo, o Regulamento de Estágio prevê que o Coordenador nomeie 
anualmente um docente doutorado como Supervisor de estágio, responsável por reunir semanalmente com o 
estagiário e servir de retaguarda ao trabalho desenvolvido nas instituições de acolhimento de estágios. 
Existem atualmente mais de 170 protocolos de estágio celebrados com várias instituições que, além de 
reunirem condições de exercício de funções no âmbito da saúde mental e da promoção da saúde, 
disponibilizam um psicólogo interno como Orientador do estagiário no local. Os Supervisores e Orientadores 
de estágio mantêm contactos regulares e são feitas avaliações intercalares do estágio, para além da avaliação 
final. 

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

The Master Degree has a Coordinator responsible for the Network of Internships in Psyc.In collaboration with 
the Coordinator of the Master, s/he manages the process of internships so as to ensure the interface between 
the intern, ISMAI and the institution.The Internship Regulations foresees that the Internship Coordinator 
annually appoint a Graduate teacher as the Internship Supervisor.The latter is then responsible for holding 
weekly meeting with the intern so as to give support to the work executed at the host institution of 
internship.There are currently over 170 internship protocols celebrated with several .Not only do they meet the 
conditions of exercising functions in mental health and wellbeing,they also provide an internal psychologist at 
the location with the responsibility of being the Internship Advisor.Both Supervisors and Advisors of the 
internship maintain regular contacts as well as carry out both mid-term assessment and a final evaluation of 
the internship. 

 

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. 

A17.4.1._Artigos 22º e 23º do Regulamento de Estágios do Mestrado em PCS do ISMAI.pdf 

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

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

José Fernando 
Oliveira Bastos

Ministério da Saúde, 
Administração Regional de 
Saúde do Norte, I.P., ACES 
Grande Porto III – Valongo, 
Centro de Saúde de 
Ermesinde

Assistente Principal da Carreira dos 
Técnicos Superiores de Saúde

Licenciatura em Psicologia 
(ano de conclusão1992), pela 
Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da 
Universidade do Porto 

19

Cristina Manuela 
Ministério da Saúde, 
Administração Regional de Assistente Superior de Saúde - Área 

Licenciatura em Psicologia 12
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Castro Campos Saúde do Norte, I.P., ACES de Psicologia

Mariana 
Elisabete 
Gonçalves 
Machado

Centro Social e Cultural de S. 
Pedro de Bairro Psicóloga

Licenciatura em Psicologia 
(área de pré-especialização 
em Psicologia Clínica e da 
Saúde) e pós graduação em 
"Gestão das Organizações 
Sociais"

6

Maria Cecília do 
Vale Loureiro

União Mulheres Alternativa e 
Resposta (UMAR)

Coordenadora do Projeto Mudanças 
com Arte II Psicóloga no PRA-TI

Mestrado em Psicologia 
Clínica e da Saúde 1

Vanessa Ribeiro União Mulheres Alternativa e 
Resposta (UMAR)

Psicóloga no PRA-TI Mestrado em Psicologia 3

Teresa Maria e 
Cruz Morais da 
Silva Dias

Colégio Novo da Maia Psicóloga Licenciatura/ a terminar 
doutoramento

17

Helena 
Alexandra 
Bandeira de 
Figueiredo

Centro Social Paroquial Nª Srª 
da Vitória Psicóloga

Licenciatura em Psicologia; 
Mestrado em Psicologia 
(Intervenção precoce); 
Doutoranda do Programa 
Doutoral em Psicologia_ 
FPCEUP

15

Carla Mónica de 
Magalhães 
Fernandes

Centro Hospitalar do Porto- 
Maternidade Júlio Dinis

Técnica Superior de Saúde - 
Psicologia Clínica

Licenciatura Psicologia, área 
Saúde, Faculdade de 
Psicologia e Ciências da 
Educação Universidade do 
Porto, 90-95

15

Rosana da 
Graça 
Fernandes dos 
Santos

Casa do Alto - Câmara 
Municipal da Maia

Psicóloga Coordenadora (desde 
1999) do Gabinete de 
Acompanhamento e Aconselhamento 
Psicológico e Pedagógico (GAAPP), 
da responsabilidade do Pelouro da 
Juventude da Câmara Municipal da 
Maia

Licenciada em Psicologia pela 
Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da 
Universidade do Porto (1998)

14

Maria Adelaide 
da Mota Ramos 
Sá Marques

Ministério da Saúde, 
ARSNorte, ACES GAIA - 
Agrupamentos de Centros de 
Saúde Grande Porto VIII – 
Gaia

Assessora da Psicologia Clínica

Licenciatura, área Saúde, 
pela Faculdade de Psicologia 
e Ciências da Educação da 
Universidade do Porto - 
Especialidade Ramo da 
Psicologia Clínica

17

Maria Judite 
Leitão 
Castanheira

Cáritas Diocesana de Vila Real 
- Projeto Homem

Diretora Técnica Licenciatura em Psicologia 10

João Sacchetti 
Teixeira de 
Sousa

Instituto da Droga e da 
Toxicodependência I.D.T., I.P. Técnico Superior Licenciado em Psicologia 6

Pedro Brandão 
Correia Clínica Pharol 72 Psicólogo

Licenciatura em Psicologia 
desde 2004 pelo ISMAI 1

Eunice Liliana 
Dias Barbosa

CASP - Centro de Apoio e 
Serviço Psicológico do ISMAI Bolseira FCT Psicóloga

Licenciatura em Psicologia e 
Mestrado em Psicologia 
Clínica e da Saúde

3

Delfino Jorge 
Fernandes 
Manica

Espaço T - Associação para o 
Apoio à Integração Social e 
Comunitária

Psicólogo
Licenciatura em Psicologia 
Pré-Bolonha; Formação 14

Inês Alexandra 
de Pereira 
Carvalho Frade

Centro Hospitalar do Porto, 
Hospital de Sto. António

Técnica Superior Psicóloga 10

Rute Andreia 
Marques 
Ferreira

Junta de Freguesia de S. 
Pedro de Fins

Psicóloga e directora técnica do 
centro de dia Psicóloga 5

Anabela Mónica 
Pereira Monteiro

Centro Hospitalar Conde de 
Ferreira

Técnica Superior de 2ª Classe Licenciatura em Psicologia 
pela FPCEUP

12

Ana Marta 
Pereira Rilo Escola EB 2/3 Maia

Professora do Quadro de Escola - 
E.B. 2,3 da Maia (Agrupamento de 
Escolas Gonçalo Mendes da Maia) 
Cargo - adjunta do Diretor

Licenciatura em Química - 
Ramo Educacional 15

Ana Luísa da 
Costa e Almeida 
Matos Godinho 
Cardoso Moniz

Hospital de Magalhães Lemos 
- EPE

Psicóloga Clínica - Assistente de 
Carreira Técnica Superior de Saúde

Psicóloga Clínica - 
Especialista 20

Sónia Maria 
Meira Ribeiro

Comunidade Terapêutica do 
Meilão (valência da Nortevida)

Directora Técnica da CTM Licenciatura em Psicologia 11

João Pedro da 
Silva Constâncio

Junta de Freguesia de 
Gondomar (S. Cosme) Psicólogo Mestrado 4

Licenciatura/ Pós-Graduação 
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Pergunta A18 e A19 

A18. Observações: 
 

Devido a excederem os 100kB impostos pela plataforma, não foram anexados no ponto A17.1 os ficheiros em 
Pdf dos protocolos de estágio das seguintes institutições de acolhimento: 
i) Câmara Municipal da Maia 
ii) Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, EPE 
iii) Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 
iv) Delegação Norte da Associação de Alzheimer do Porto 
v) Hospital da Prelada (SCMP) 
vi) Hospital de Magalhães Lemos, EPE 
vii) Administração Regional do Norte, I.P. 
 
O funcionamento e a organização logística dos estágios deste mestrado são assegurados por um 
Coordenador da Rede de Estágios em Psicologia do ISMAI, docente da área, nomeado pelo Conselho de 
Direção, sob proposta do Diretor de Departamento, a quem compete: (i) coordenar o funcionamento logístico 
global dos estágios; (ii) promover protocolos com instituições para as diferentes áreas de estágio; (iii) auxiliar 
na resolução de situações colocadas pelos Supervisores de Estágio; (iv) apresentar aos Coordenadores dos 
Mestrados qualquer dúvida resultante da aplicação do Regulamento de Estágios; (v) coadjuvar os 
Coordenadores dos mestrados em atividades pertinentes relativas aos estágios. Do mesmo modo, ao 
Supervisor de estágio compete: promover a angariação de estágios, em colaboração com o Coordenador e o 
Coordenador da Rede de Estágios, e apoiar o estudante na procura de estágios auto propostos; fornecer ao 
estagiário um plano de estágio modelo aprovado pela Comissão Cientifico Pedagógica e o Regulamento dos 
Estágios do mestrado; acompanhar o estagiário na sua apresentação na instituição de acolhimento; apoiar o 

Rute Marlene 
Teixeira Lopes

Agrupamento de Escolas de 
Águas Santas

Psicóloga em Terapia Cognitivo-
Comportamental

8

Filipe Jorge 
Costa Miranda Norte Vida Psicólogo de 1.ª - Director Técnico Licenciatura em Psicologia 10

Priscila Aline 
Ramos Esteves

Clínica Médica Dos 
Descobrimentos - Vila Real

Psicóloga Clínica e Neuropsicóloga 
Forense

Licenciada em Psicologia 
Clinica e Pós graduação em 
Neuropsicologia Forense

4

Carla Isabel 
Mano Balbino

Serviços assistência das 
organizações de Maria Directora Técnica (Assistente social)

Mestranda em Gerontologia 
Social - licenciada em Serviço 
Social

5

Eva Maria 
Pereira Gomes

Associação de Diabéticos de 
Ovar

Psicóloga Clínica; Técnica Superior 
de Saúde

Licenciatura em Psicologia 
Clínica e Pós Graduação em 
Relação de Ajuda

12

Ana Sofia 
Magalhães 
Ferreira

Ministério da Saúde, ARS 
Norte, I.P. - ACES 
Espinho/Gaia

Assistente Principal da Carreira 
Técnica Superior de Saúde Licenciatura em Psicologia 11

Teresa Sofia 
Alves da Silva 
Antunes

APAV - Braga Gestora Licenciatura em Direito 13

Rosana da 
Graça 
Fernandes dos 
Santos

Casa do Alto - Pelouro da 
Juventude da Câmara 
Municipal da Maia

Psicóloga Coordenadora (desde 
1999) do Gabinete de 
Acompanhamento e Aconselhamento 
Psicológico e Pedagógico (GAAPP)

Licenciada em Psicologia pela 
Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da 
Universidade do Porto (1998)

14

Isabel Maria 
Morais Basto

CASP – Centro de Apoio e 
Serviço Psicológico do ISMAI

Bolseira FCT Psicóloga Mestrado em Psicologia 
Clínica e da Saúde

1

Rui Pedro 
Tinoco Carreiro

Ministério da Saúde, ARS 
Norte, ACES Porto Ocidental - 
Centro de Saúde da Batalha

Assistente Principal da carreira 
técnica superior de saúde de 
psicologia clínica

Doutor em Psicologia pela 
Faculdade de Psicologia e CE 
da Universidade do Porto

17

Javier Antonio 
Riascos Chingal

Câmara Municipal de Puerto 
Leguizamo, Colômbia - 
Departamento de Saúde

Psicólogo Licenciatura em Psicologia 18

Catarina Castro 
Sá

Centro de Acolhimento 
Temporário de Crianças e 
Jovens em Risco "O Regaço"

Técnico superior de 1ª Licenciatura em Psicologia 7

Ana Isabel 
Brandão 
Campos 
Antunes Aguiar

CRIAR, Centro de Educação, 
Terapia e Formação, Lda.

Psicóloga Licenciatura em psicologia na 
FPCEUP

27

Susana 
Alexandra Dias 
Ramos

Junta de Freguesia de 
Milheirós Neuropsicóloga Clínica

Licenciatura em Psicologia, 
Pós Graduação e 
Especialização em 
Neuropsicologia Clínica

9
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estagiário e o Orientador na instituição de acolhimento na elaboração do plano de estágio; na supervisão, criar 
oportunidades de avaliação formativa e incentivar o estagiário à autoavaliação; integrar o júri de avaliação 
final do estágio; e reunir, oportunamente, com o estagiário quando se justifique. 

 
A18. Observations: 
 

The operation and organization of logistics of this Master Practicum Placements is generally assured by the 
Network Coordinator of the Practica Placements in Psychology at ISMAI, who is a teacher of the course, 
appointed by the Board on the recommendation of the Director of Department , and responsible for: (i) 
coordinating the operational logistics of the Practicum Placement, (ii) promoting protocols with institutions for 
different areas of Practicum Placement, (iii) assisting in resolving situations raised by the Supervisors of the 
Practicum Placements (iv) informing the Coordinators about any problem resulting from the application of the 
Regulations of Practicum (v) helping the coordinators of the Masters with important activities relating to the 
Practicum Placement. 
Similarly, the Practicum Supervisor is responsible for: promoting more Practicum Placements, in collaboration 
with the Coordinator and the Network Coordinator so as to support students/trainees in finding placements 
themselves; providing the students with a plan approved by the Scientific-Pedagogic Commission and the 
Practicum Regulations of the Master; accompanying the student and introducing him/her to the host 
institution; helping the student and the Advisor at the host institution with the plan of traineeship; in 
supervision, creating opportunities of formative assessment and encouraging the student to self-assessment; 
being part of the jury in the final assessment of the Practicum Placement; and meeting, opportunely, with the 
student whenever appropriate. 
Finally, the internship Advisor is responsible for: (i) integrating the intern at the host institution, (ii) informing 
the intern and the Supervisor about the work plan at the institution throughout the year as well as creating an 
internship plan with the Graduate according to the operation and requirements of Internship, (iii) defining the 
areas and conditions under which the trainee can observe the work of the Advisor, (iv) helping the intern with 
the definition of at least one complementary intervention program of the Advisor’s work, (v) encouraging the 
trainee to research materials and resources for his/her intervention program or any others, such as 
bibliography, psychometric instrument tests and other materials of diagnostic assessment, (vi) teaching the 
trainee about all the materials and how to undertake the different types of interviews, as well as how to conduct 
group sessions, (vii) encouraging the trainee to submit suggestions of feasible work, of which, if approved, can 
be implemented with his/her assistance; (viii) promoting professional know-how in the trainee and motivating 
him/her about the issues of professional ethics and deontology at the location of internship, and (ix) doing 
formative assessment of the trainee. 

 
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. 
Este mestrado, na continuidade dos objetivos genéricos do ensino superior definidos no Artigo 11º do Nº 166-
30 de Agosto de 2005 do Diário de República – I Série-A, pretende dar continuidade à formação em Psicologia 
do 1º ciclo com uma formação avançada e que confira as competências necessárias à futura integração 
profissional no mercado de trabalho na área da Psicologia Clínica e da Saúde. Através de uma abordagem 
educativa centrada no estudante e no desenvolvimento de competências pessoais e profissionais, pretende-se 
desenvolver um leque vasto de conhecimento e capacidades, nomeadamente: competências: de definição de 
objetivos; de avaliação psicológica; de desenvolvimento de produtos ou inovações na área; de formulação 
clínica de casos; de intervenção psicológica, de foro clínico ou no âmbito da saúde; de avaliação da eficácia 
da intervenção psicológica; de comunicação; e de definição de uma identidade profissional fundamentada. 

 
1.1. Study cycle's generic objectives. 

This Master Degree, the continuation of the generic objectives of higher education defined under Article 11 of 
No. 166-30th August 2005, Diário da República – I Series-A, aims to continue the training in Psychology 
obtained in the 1st Cycle with advanced training providing the student with the necessary skills to pursue 
professional integration in the job market in the area of Clinical and Health Psychology. The student-centered 
approach to education and the development of personal and professional skills is intended to develop a broad 
range of knowledge and capacities, namely: skills: defining goals; psychological assessment; product 
development and innovation in the area; formulation of clinical cases; psychological intervention (clinical or 
health-related); assessment of the effectiveness of psychological intervention; communication; and defining a 
well-grounded professional identity. 

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

Sendo a missão do ISMAI promover uma formação integral de excelência, preparando os estudantes para a 
vida ativa, inovação e desenvolvimento, a estratégia da instituição é baseada na responsabilidade, no rigor e 
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na excelência. A ação desenvolvida pela instituição procura responder às necessidades e expectativas dos 
estudantes, preparando-os para ser técnica e cientificamente competentes, bem como socialmente integrados. 
O ISMAI também almeja alargar a sua política científica e tecnológica, acompanhando as exigências das 
políticas de I&D. A aposta na investigação, na inovação e no desenvolvimento tecnológico norteia a ação 
presente e futura do ISMAI. Para expandir a sua oferta de formação e para melhorar a qualificação dos seus 
estudantes, a instituição está comprometida com o alargamento dos seus níveis de ensino em diversas áreas, 
entre as quais a Psicologia. 
A formação em Psicologia, com o primeiro e segundo ciclos de estudos, é uma forte prioridade do ISMAI. 
Criado em 1994, e adequado ao Processo de Bolonha em 2006, o primeiro ciclo de estudos em Psicologia é 
reconhecido hoje, nacional e internacionalmente (como se comprova pelo número de alunos autóctones e 
estrangeiros que têm vindo a frequentar o curso nos últimos anos) pela sua elevada qualidade. O mestrado em 
Psicologia Clínica e da Saúde foi criado em 2007 e, desde essa altura, tem conquistado o seu lugar no 
panorama nacional, sendo fulcral para fornecer a formação necessária para o acesso à profissão de psicólogo. 
Essa conquista deve-se em grande parte à qualificação do corpo docente, que é maioritariamente 
especializado em Psicologia Clínica e da Saúde, e que tem vindo a cimentar o seu trabalho especialmente 
através de publicações em revistas internacionais com fator de impacto. Importa referir que o corpo docente 
próprio do ISMAI, com habilitações ao nível do doutoramento em Psicologia, está integrado na Unidade de 
Investigação em Desenvolvimento Humano e Psicologia do ISMAI, que tem um protocolo de cooperação com o 
CINEICC, sedeado na Universidade de Coimbra. O CINEICC é uma unidade de I&D financiada pela FCT e todos 
os membros do corpo docente estão associados a este centro. Um dos objetivos desta unidade é desenvolver 
projetos de investigação clínica, apoiando os docentes e investigadores que pretendam efetuar trabalho nesta 
área. Este mestrado é fulcral para a estratégia de solidificação da instituição, já que possibilita a 
implementação das políticas de I&D, garante a inovação e o avanço científico exigidos, promove as 
competências técnicas e sociais que permitirão aos estudantes fazer face ao seu futuro pessoal e profissional, 
indo de encontro à concretização da missão do ISMAI. 

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

Since the mission of ISMAI is to promote comprehensive training of excellence, that is, preparing students for 
an active life, innovation and development, the Institution’s strategy is based on responsibility, precision and 
excellence. The action developed by the Institution seeks to meet students’ needs and expectations, thus 
preparing them not only to be technically and scientifically competent but also socially integrated. ISMAI also 
aims to expand its scientific and technological policy, in accordance with R&D policy requirements. The focus 
on research, innovation and technological development leads to ISMAI’s present and future action. 
Consequently, to develop its range of training and improve the skills of its students, the Institution is 
committed to broadening the academic levels in several areas, including Psychology. 
The training in Psychology, both in 1st and 2nd study cycles, has become a priority for ISMAI. The creation of 
the 1st study cycle in Psychology in 1994, and in accordance with the Bologna Process in 2006, is now 
nationally and internationally recognized for its excellent quality (as evidenced by the number of local and 
foreign students who have attended the course in recent years). The Master in Clinical and Health Psychology 
was established in 2007; since then, it has earned its place at the national level, for it provides the necessary 
training for a career as a psychologist. This achievement is due largely to the qualifications of the academic 
staff, most of which are specialized in Clinical and Health Psychology and have defined much of their work, 
especially through publications in international journals. 
It should be noted that ISMAI’s academic staff, holders of PhDs in Psychology, are integrated in the Human 
Development and Psychology Research Centre, which has a cooperation protocol with CINEICC based at the 
University of Coimbra. CINEICC is an R&D unit financed by FCT, and its academic staff are all associated with 
this centre. One of the objectives of this unit is to develop clinical research projects, thus supporting teachers 
and researchers wishing to carry out work in this area. This Master is vital to the Institution’s consolidation 
strategy, as it enables the implementation of R&D policies, ensures the requirements of innovation and 
scientific advancement, promotes technical and social skills to allow students to engage in their personal and 
professional future, and consequently achieve ISMAI’s mission. 

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

A divulgação dos objetivos deste mestrado é feita aos docentes pelo Coordenador do Mestrado através de 
reuniões regulares da Comissão Científico – Pedagógica do Mestrado, constituída pelos docentes do mesmo, 
todos com grau de doutor. Estas reuniões são feitas, pelo menos, três vezes por ano letivo, no início de casa 
semestre e no final do ano letivo, podendo repetir-se sempre que se justifique. Além das reuniões com o corpo 
docente do mestrado, a divulgação é feita também por outros meios, tais como: o Guia do Estudante do ISMAI, 
o Guia Informativo dos Mestrados do ISMAI, a Brochura sobre o Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde do 
ISMAI, o site do ISMAI e a intranet do ISMAI. A divulgação aos estudantes é feita pessoalmente através do 
Módulo de Orientação em Psicologia Clínica e da Saúde, assegurado pelo Coordenador do mestrado. 

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

The Master’s Coordinator discloses the objectives of this study cycle to teachers at regular meetings of the 
Master’s Scientific-Pedagogic Commission, which is composed of teachers, all of whom have Graduate 
Degrees. These meetings are held at least three times per academic year; at the beginning of each semester 
and at the end of the academic year; however, other meetings may be held whenever appropriate. Besides the 
meetings with the Master’s academic staff, there are other means of disclosing such information, such as the 
Student Guide, the Information Guide of the Master’s Degrees, the Master’s Degree Brochure in Clinical and 
Health Psychology, the ISMAI website and intranet. The disclosure to students is made personally in the 
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Clinical and Health Psychology Orientation Module, provided by the Master’s Coordinator. 

 

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. 

A proposta de criação deste mestrado foi elaborada pelo Coordenador e, posteriormente, apresentada ao 
Diretor do então Departamento de Psicologia e Comunicação que, após a sua aprovação, a remeteu ao 
Conselho de Direção. Uma vez aprovada, a mesma foi submetida para aprovação pelo Conselho Pedagógico e 
pelo Conselho Científico. Os pareceres positivos destes órgãos concluíram o processo de aprovação interno 
da proposta. Qualquer proposta de alteração dos conteúdos programáticos exige aprovação pelo Coordenador 
e, eventualmente, revisão pela Comissão Científico – Pedagógica do Mestrado. A revisão dos programas é 
promovida no início de cada ano letivo por esta comissão. A distribuição de serviço é da responsabilidade de 
Coordenador e exige aprovação pela Comissão Cientifico – Pedagógica do Mestrado e pelo Diretor do 
Departamento de Ciências Sociais e do Comportamento, que a envia para aprovação pelo Conselho Científico 
e execução pelo Conselho de Direção do ISMAI. 

 
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. 

The proposal to create this Master was presented by the Coordinator and then submitted to the then 
Department Head of Psychology and Communication. Upon its approval, it was submitted to the Board of 
Directors and, once accepted, it was submitted for approval by the Scientific and Pedagogic Councils. The 
positive feedback from these bodies completed the internal approval process of the proposal. Any proposal to 
amend the syllabus requires the approval of the Coordinator and possibly its review by the Master’s Scientific-
Pedagogic Commission of the Master. The syllabus is reviewed at the beginning of each academic year by this 
commission. The distribution service is the responsibility of the Coordinator and requires approval by the 
Master’s Scientific-Pedagogic Commission as well as the Department Head of Social and Behavioral Sciences, 
which then sends it for approval by the Scientific Council and implementation by the Board of ISMAI. 
 

 
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. 

Os docentes participam nos processos de tomada de decisão deste mestrado através: da Comissão Cientifico 
Pedagógica do Mestrado, composta pela totalidade do corpo docente, em reuniões de periodicidade mínima de 
três reuniões por ano letivo; da sua representação no Conselho Científico do ISMAI como representantes do 
Departamento de Ciências Socias e do Comportamento; e, da manutenção de uma relação próxima com o 
coordenador, esclarecendo e resolvendo aspetos do funcionamento corrente do mestrado. A participação dos 
alunos decorre, sobretudo, através: do Módulo de Orientação em Psicologia Clínica e da Saúde, onde o 
Coordenador tem a oportunidade de informar, esclarecer e discutir aspetos do funcionamento corrente do 
mestrado, além de recolher sugestões do interesse dos estudantes; e do NEP – Núcleo de Estudantes de 
Psicologia do ISMAI. Os docentes e os estudantes do mestrado também têm representação no Conselho 
Pedagógico do ISMAI e são consultados no âmbito da avaliação institucional. 

 
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. 

Teachers participate in the decision-making processes of this Master through: the Master’s Scientific-
Pedagogic Commission, all of whom belong to the academic staff; at meetings at least three times per 
academic year; representation in the Scientific Council of ISMAI as representatives of the Department of 
Behavioral and Social Sciences; and the close relationship with the coordinator so as to clarify and resolve 
operational aspects of the current Master. Students participate mainly through: the Clinical and Health 
Psychology Orientation Module, where the Coordinator can inform, clarify and discuss aspects of current 
operations related to the Master, and then collect suggestions which may interest students; and NEP – Núcleo 
de Estudantes de Psicologia (Student Psychology Center). Master’s teachers and students are also 
represented at ISMAI’s Pedagogic Council and are consulted regarding institutional assessment. 
 

 

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 
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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, Engº Ilídio Manuel Marques Moutinho e o GE formam um grupo coeso e eficiente, que têm 
entre outras atribuições, a contínua implementação de mecanismos de garantia da qualidade. Com efeito, 
considera-se “garantia da qualidade” como o conjunto de procedimentos, instrumentos e atividades que 
permitem à Instituição assegurar o cumprimento das orientações e boas práticas estabelecidas. O profundo 
envolvimento da 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, têm 
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 

Page 35 of 158ACEF/1112/15477 — Guião para a auto-avaliação

2012-04-30http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=d6885417-607a-171...



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 deste mestrado são utilizados para definir ações de melhoria do mesmo através: 
(i) da divulgação pelo GEPAQ dos resultados de cada docente nos inquéritos aos alunos, através do 
Coordenador de mestrado e da área pessoal de cada docente na rede intranet do ISMAI; (ii) da motivação dos 
docentes para a reflexão sobre os resultados obtidos, com o apoio do Coordenador, podendo posteriormente 
haver uma análise conjunta pela Comissão Científico – Pedagógica do mestrado; (iii) da análise e balanço dos 
resultados gerais das avaliações feitas pelos estudantes pela Comissão Científico – Pedagógica, com vista à 
projeção do funcionamento de cada semestre, articulação dos momentos de avaliação, bem como à revisão de 
conteúdos e metodologias de ensino das UCs. A análise e identificação de ações de melhoria decorrem 
também ao longo do Módulo de Orientação em Psicologia Clínica e da Saúde, entre o Coordenador e os 
estudantes. 

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

This Master’s assessment results are used to define actions for its improvement by: (i) GEPAC’s disclosure of 
results collected in the surveys to students related to each teacher, to the Master’s Coordinator and on the 
personal link that each teacher has access to on ISMAI’s intranet; (ii) teachers’ motivation to reflect on the 
results obtained with the support of the Coordinator, who may subsequently consider a joint analysis by the 
Master’s Scientific-Pedagogic Commission; (iii) the analysis and assessment by the Scientific-Pedagogic 
Commission of the overall results of the assessment carried out by students, so as to plan how each semester 
will work, to articulate the assessment periods, as well as to review the content and teaching methodologies of 
the curricular units. The analysis and identification of improvement actions also occurs throughout the Clinical 
and Health Psychology Orientation Module between the Coordinator and students. 

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

A cultura de avaliação no ISMAI tem tomado elevada expressão, nomeadamente com a preparação das 
auditorias sistemáticas da Inspeção-Geral, a última das quais resultou num relatório muito favorável 
rececionado em 30.09.2010. A política institucional de melhoria da qualidade conduziu à avaliação pela EUA 
(European University Association), com visitas de peritos internacionais realizadas de 9 a 11 de Novembro de 
2009 e de 28 de Fevereiro a 3 de Março de 2010. Durante meses, para o efeito, um Grupo de Avaliação 
Institucional do ISMAI (GavISMAI) foi constituído, para preparar abundantes documentos, essencialmente de 
avaliação sistémica e setorizada. Na sequência da avaliação institucional pela 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. 

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

The culture of evaluation in ISMAI has taken high expression, including the preparation of systematic audits of 
the General Inspection, the last of which resulted in a very favorable report received on 30/09/2010. 
 
The political institutional quality improvement resulted in an assessment by the E.U.A. (European University 
Association), with visits from international experts performed 9 to 11 November 2009 and 28 February to 3 
March 2010. For months, for this purpose, a group of ISMAI Institutional Assessment (GavISMAI) was formed to 
prepare documents abundant, mainly systemic evaluation, sectorized. 
 
Following the institutional evaluation by E.U.A., and according to the report submitted on April 7, 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 in order to respond to the recommendations contained in 
that report. 

 

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, 
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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). 

3.2 Parcerias 

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos. 
As parcerias internacionais do mestrado são estabelecidas através de Protocolos ao abrigo do Programa LLP 
Erasmus, a vários níveis: intercâmbio de alunos (Universidades de Espanha, Eslovénia, França, Itália, Polónia, 
Roménia, Turquia, Brasil e Escócia) e de docentes, destacando-se a vinda ao ISMAI dos Profs Mikael Leiman 
(U. Juensuu, Finlândia), Juha Holma e Aarno Laitila (U. Jyväskylä, Finlândia), a Profª Simona Gomboc (U. 
Primorska, Eslovénia), o Prof. Sergio Salvatore (U. Salento, Lecce, Itália) e a Profª Doutora Tania Zittoun (U. 
Neuchatel, Suíça); cooperação com outros docentes, entre os quais, o Prof. Gualberto Buela-Casal (U. 
Granada, Espanha) e o Prof. Jan Valsiner (U. Clark, EUA); e parcerias de cooperação no âmbito da 
investigação (e.g., Red de investigación en actividadespreventivas y promoción de la salud; International 
Father Acceptance-Rejection Program). Há também protocolos de estágios, pontuais e casuísticos, no 
estrangeiro (e.g., Colômbia, Brasil, França e EUA). 

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa V. Spaces

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

8 Laboratórios de Informática/8 Computer Laboratories 425

Gabinete de Informática e Sistemas de Informação/Computer Science and Information Systems Office 170

Secretaria/Secretarial Office 85

Salas de Aulas – 60 alunos /Lecture rooms / 60 students 680

Anfiteatro – 120 lugares / Amphitheatre - 120 seats 268

Gabinetes de Professores de Psicologia/Offices for Psychology Academics 108

3 Salas de reunião/3 meeting rooms 105

Biblioteca /Library 510

Unidade de investigação em psicologia /Psychology research unit 84.2

Serviço de consulta psicológica/Psychology Consultation Service 110

Associação de Estudantes/Students' Union 21

Sala de antigos alunos/ Alumni's (Former students) Room 13.9

Reprografia/Photocopying Service 56

Cantina – 208 lugares/Canteen - 208 seats 243

Cozinha/Kitchen 232

Bar/Cafeteria 206

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

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / 
Number

Base de dados EBSCO (inclui Psychology and Behavioral Sciences Collection e Academic Search 
Complete)/Databases EBSCO (including Psychology and Behavioral Sciences Collection and Academic Search 
Complete) 

1

Base de dados PsycArticles/PsycArticles Databases 1

Base de dados PsycBooks /PsycBooks Databases 1

Base de dados PsycInfo /PsycInfo databases 1

Computadores e monitores em gabinetes e centros/computers and monitors in offices and centres 229

Salas equipadas com computador e projector/Rooms equipped with computer and projector 30

Máquinas de filmar e tripé/Video cameras and tripod 4

Software SPSS/SPSS software 100

Software N'Vivo / Software N'Vivo 30

Pontos de acesso wireless /Wireless access hot spots 51

Testoteca /Test Library 1

Sala com espelho unidireccional e material de gravação áudio e video/Room with a one-way mirror and audio and 
video recording equipment 1

Equipamento de teleconferência /teleconferencing equipment 1
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3.2.1 International partnerships within the study cycle. 

International partnerships of the Master are established through protocols under the LLP Erasmus Programme 
at various levels: student exchange (Univ in Spain, Slovenia, France, Italy, Poland, Romania, Turkey, Brazil and 
Scotland) and teacher exchange, highlighting the visit to ISMAI of Professor Mikael Leiman (Juensuu Univ, 
Finland), Juha Holma and Aarno Laitila (Univ of Jyväskylä, Finland), Professor Simona Gomboc (Univ of 
Primorska, Slovenia),Professor Sergio Salvatore (University of Salento, Lecce, Italy) and Professor Tania 
Zittoun (University of Neuchâtel, Switzerland); cooperation with other teachers, among them, Professor 
Gualberto Buela-Mature (University of Granada, Spain) and Professor Jan Valsiner (Clark University, USA), and 
collaborative partnerships in research (e.g., Red de Investigación en actividades preventivas y promoción de la 
salud; International Father Acceptance-Rejection Program).There are also internship protocols (e.g., Colombia, 
Brazil, France and the USA). 

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

Este mestrado tem várias colaborações com outras universidades nacionais, nomeadamente: (i) um protocolo 
de colaboração na investigação com o CINEICC (Centro de Investigação do Núcleo de Estudos e Intervenção 
Cognitivo-Comportamental, U. Coimbra); (ii) um protocolo de colaboração na lecionação com a U. do Algarve; 
(iii) parcerias no âmbito da lecionação com docentes convidados cujas instituições de filiação são a U. do 
Minho, a U. Autónoma de Lisboa, a U. do Porto, a U. de Coimbra e a Escola Superior de Educação Paula 
Frassinetti; e (iv) várias parcerias de investigação com projetos de vários centros de investigação sediados em 
várias instituições de ensino superior nacionais, nomeadamente, do CINEICC (U. Coimbra), do CIPsi (U. Minho) 
e do CIS (ISCTE).  

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

This Master has several collaborations with other universities, namely: (i) a protocol for research collaboration 
with CINEICC (Research Centre for Study and Cognitive-Behavioral Intervention, University of Coimbra),ii) a 
protocol of teaching collaboration with the University of the Algarve; (iii) partnerships in teaching with invited 
teachers whose institutions are members of University of Minho, Autonomous University of Lisbon, University 
of Porto, University of Coimbra and Paula Frassinetti Higher Education Institute; and (iv) research partnerships 
of numerous projects with various research centers based in different national higher education institutions, 
including CINEICC (University of Coimbra), the CIPsi (University of Minho) and CIS (ISCTE). 

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

Os procedimentos de cooperação interinstitucional no âmbito deste mestrado incluem a celebração de 
protocolos de cooperação com docentes, investigadores e universidades internacionais (referido no ponto 
3.2.1.) e docentes, investigadores, profissionais da área, universidades (referidas no ponto 3.2.2.) e outras 
instituições (e.g., ARSNorte, Centros Hospitalares, escolas, IPSS) nacionais. Esta cooperação decorre através 
das várias atividades do mestrado, nomeadamente, dos estágios; da recolha de dados de investigação no 
âmbito das dissertações de mestrado; dos workshops e das unidades curriculares; e de projetos de 
intervenção e de investigação na qual participam docentes e estudantes no âmbito da UNIDEP/CINEICC; e da 
participação no Conselho Científico do CINEICC. Existe ainda um Coordenador da Rede de Estágios de 
Psicologia do ISMAI e um Gabinete de Estágios e de Inserção e Acompanhamento dos Diplomados no 
Mercado de Trabalho. 

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

The procedures for interinstitutional cooperation as part of this Master involve the signing of cooperation 
agreements with teachers, researchers and international universities (referred to in Section 3.2.1.) and 
teachers, researchers, professionals, universities (referred to in Section 3.2.2.) and other national institutions 
(e.g., ARSNorte, Hospital Centers, schools, IPSS). This cooperation occurs through the various activities of the 
Master, including internships, collecting research data in the context of Master’s Dissertations, workshops and 
curricular units, as well as in intervention programs and research in which teachers and students participate 
under UNIDEP/CINEICC, and the participation of the Scientific Council of CINEICC. There is also a Coordinator 
of the ISMAI’s Psychology Internship Network and an Office of Internships and Integration of Graduates in the 
Job Market. 

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

O mestrado mantém uma relação estreita com instituições privadas e públicas através dos protocolos de 
estágio celebrados com mais de 150 instituições e geridos pelo Coordenador da Rede de Estágios em 
Psicologia, e de projetos de intervenção e de investigação no âmbito das dissertações e dos projetos de 
investigação da UNIDEP. O ISMAI dispõe também de um Gabinete de Estágios e de Inserção e 
Acompanhamento dos Diplomados no Mercado de Trabalho e um Centro de Empreendedorismo (ISMAI – 
TECMAIA), importantes no apoio aos diplomados na procura de estágios profissionais de acesso à Ordem dos 
Psicólogos (OP) e à formação contínua. O ISMAI possui ainda, um serviço de consulta (CASP – Centro de 
Apoio e Serviço Psicológico), no qual se fornece psicoterapia individual ou de grupo a estudantes e staff do 
ISMAI, e à comunidade em geral. É também um local de estágio curricular do mestrado e de estágio 
profissional de acesso à OP. 
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3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector. 
The Master maintains a close relationship with private and public institutions through its internship protocols. 
Over 150 institutions are managed by the Coordinator of the Psychology Internship Network, along with the 
intervention and research programs concerning the dissertations and research projects by UNIDEP. ISMAI also 
has an Office of Internships and Integration of Graduates in the Job Market plus an Entrepreneurship Center 
(ISMAI - TECMAIA), which is important to Graduates who are looking for work placement in order to access the 
Order of Psychologists and to lifelong training. ISMAI still has a consultancy service (CASP - Centre of 
Psychological Support and Services), which provides individual or group psychotherapy to students and staff 
at ISMAI, as well as to the community. It is not only a place of the Master’s curricular internship but also a 
professional internship to access the Order of Psychologists. 

 

4. Pessoal Docente e Não Docente 

4.1. Pessoal Docente  

4.1.1. Fichas curriculares 

Mapa VIII - Liliana Maria Alves de Meira 

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

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

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

<sem resposta> 

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

<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 (%): 

11,1 

 
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 
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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 

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

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor 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 

 
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 
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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 - 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 - Vera Mónica da Silva Duarte 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Vera Mónica da Silva Duarte 

 
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 - Olga Furriel de Sousa Cruz 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
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Olga Furriel de Sousa Cruz 

 
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 

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

<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 
13 

 

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

Liliana Maria Alves de Meira Doutor Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

Ana Sofia Antunes das Neves Doutor Psicologia Social 100 Ficha submetida

Carla Alexandra Castro Cunha Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Célia Maria Dias Sales Doutor Saúde Mental - Psicologia 11.1 Ficha submetida

Daniela Carla Oliveira Alves 
Nogueira Doutor Psicologia Clínica e Saúde 100 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 Ramos Sá Mendes Doutor Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

Ivandro Manuel Soares Monteiro Doutor Psicologia Clínica 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 Pereira Conceição Martins Doutor Psicologia 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

José Fernando Santos Almeida Doutor Medicina - Psiquiatria 100 Ficha submetida

Marisalva Fernandes Fávero Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Vera Mónica da Silva Duarte Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

Olga Furriel de Sousa Cruz Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

   1911.1  
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4.1.3.1.b Percentagem dos docentes em tempo integral na instituição (campo de preenchimento automático, 
calculado após a submissão do formulário) 

68 

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

11 

 
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) 

57,6 

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

13 

 
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) 

68 

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

<sem resposta> 

 
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) 

<sem resposta> 

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

<sem resposta> 

 
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) 

<sem resposta> 

 

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 
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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 
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.  
Regime de dedicação parcial: 2 
Regime de dedicação integral: 62 
Total: 64 

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

Part-time: 2 
Full-time: 62 
Total: 64 

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

Nível 1 - Correspondente ao 2º ciclo do ensino básico: 4 
Nível 2 - Correspondente ao 3º ciclo do ensino básico obtido no ensino regular ou por percurso de dupla 
certificação: 1 
Nível 3 - Correspondente ao ensino secundário vocacionado para prosseguimento de estudos de nível 
superior: 10 
Nível 4 - Correspondente ao 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 - Correspondente a qualificação de nível pós-secundário não superior com créditos para 
prosseguimento de estudos de nível superior: 2 
Nível 6 - Correspondente a licenciatura: 40 
Nível 7 - Correspondente a Mestrado: 3 
Nível 8 - Correspondente a Doutoramento: 1 
Nível 9 - Sem atribuição de nível: 3 
Total: 64 

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

Level 1 – corresponds to middle school, grades 5 and 6: 4 
Level 2 – corresponds to middle school, grades 7, 8 and 9 of regular school or dual certification: 1 
Level 3 – corresponds to secondary school to pursue higher education: 10 
Level 4 – corresponds to secondary school obtained by dual certification or secondary school to pursue higher 
education including professional training: 0 
Level 5 - post-secondary level non-tertiary education with credits to pursue higher education: 2 
Level 6 – corresponds to an Undergraduate Degree: 40 
Level 7 – corresponds to a Master Degree: 3  
Level 8 – corresponds to a PhD Degree: 1  
Level 9 - no level attribution: 3  
Total: 64 

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

O processo de avaliação de 2010 teve as seguintes fases: 
Abertura de processo: identificação de avaliadores, fornecimento do material necessário 
Auto-avaliação: reflexão sobre o próprio desempenho 
Hetero-avaliação: avaliação do desempenho de cada subordinado segundo a ficha de hetero-avaliação  
Homogeneização das avaliações dos diversos avaliadores 
Entrevista de avaliação: análise do trabalho desenvolvido no ano anterior 
Parecer da comissão de avaliação 
Validação e arquivamento da avaliação: Validação das classificações finais atribuídas aos avaliados, 
informatização dos dados, arquivamento das fichas nos processos individuais dos colaboradores  
Divulgação de resultados: comunicação aos colaboradores dos resultados da avaliação e de propostas de 
melhoria 
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Reclamação: possível no prazo de 5 dias úteis após tomar conhecimento da avaliação 
Este processo decorreu, em 2011, de 01 de Fevereiro a 02 de Março. 

 
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.  

The 2010 assessment process comprised the following phases: 
Opening: identification of assessors, supply of all necessary material; 
Self-assessment: reflection on one’s performance; 
Heteroassessment: assess performance of each subordinate according to hetero-assessment form; 
Assessment homogenization of the different assessors; 
Assessment interview: analysis of the work undertaken the previous year; 
Feedback of the assessment commission 
Assessment validation and archiving: validating final classifications assigned to those assessed, computing 
data, archiving files in each employee’s individual dossier; 
Disclosing results: communicating assessment results to employees and proposed improvement; 
Complaint: possible within 5 business days once assessment results are known. 
This process took place from 1st February to 2nd March in 2010. 

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

Alguns funcionários do ISMAI estão actualmente a realizar formações de 1o ou 2o ciclo em Solicitadoria, 
Engenharia Informática, Tecnologias de Comunicação Multimédia, Relações Públicas, Realização - Cinema e 
Televisão 
Em 2011, foram realizadas 45 formações externas, entre as quais: 
- ITIL V3 Essentials for IT Service Management 
- QREN - Elaborar de Candidaturas  
- Soluções Práticas de Como Implementar Sist. Gestão Qualidade 
- Código Contributivo 
- Redes de Comunicação 
- IVA- Localização das Operações e Serviços 
- O novo Relatório da Actividade Social da Empresa 
- CEAD- Curso de Comunicação Empresarial e Analise de Dados 
- Introdução ao Controlo e Auditoria Interna 
- Dossiê do Género e Estatísticas Europeias 
- DGES/DSAE 
-Implementing PHC Corporate 
-Código Contributivo, Métodos e Téc. Análise Econª e Financeira 
Houve ainda 2 formações internas em: 
- Formação em Liderança e Gestão de equipas 
- Formação em Plano de Emergência - Equipa de Intervenção 

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

Some employees at ISMAI are currently attending 1st or 2nd Cycle in Soliciting, Computer Science, Multimedia 
Communication Technologies, Public Relations, Production - film and television 
In 2011, there were 45 external training courses: 
- ITIL V3 Essentials for IT Service Management 
- QREN, developing applications 
- Practical solutions on how to implement a system in Quality Management 
- Contributory Code 
- Communication Networks 
- VAT, location of operations and services 
- New Report on Corporate Social Activity 
- CEAD, Corporate Communications and Data Analysis 
- Introduction to Internal Control and Auditing 
- Gender Dossier and European Statistics 
- Direção Geral de Ensino Superior (DGES)/Direção Geral de Apoio ao Estudante (DSAE) 
- Implementing PHC Corporate 
- Contributory Code, methods and techniques of financial and economic analysis 
 
There were also two internal training courses: 
-Leadership and Team Management 
-Emergency Plan, Intervention Team 

 

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 
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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 

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais 

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais 

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 20.4

Feminino / Female 79.6

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 28.2

24-27 anos / 24-27 years 30.3

28 e mais anos / 28 years and more 41.5

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

Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 85.2

Centro / Centre 13.4

Lisboa / Lisbon 0

Alentejo / Alentejo 0

Algarve / Algarve 0

Ilhas / Islands 1.4

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

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher 14.9

Secundário / Secondary 23.4

Básico 3 / Basic 3 22.3

Básico 2 / Basic 2 13.8

Básico 1 / Basic 1 25.5

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 56.4

Desempregados / Unemployed 11.7

Reformados / Retired 6.4
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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. 

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 vocacional aos estudantes é salvaguardado através: (i) do Módulo de Orientação em 
Psicologia Clínica e da Saúde, ministrado pelo coordenador; (ii) de iniciativas como as “Jornadas de 
Psicologia ” e o “Open Day dos Mestrados em Psicologia” (e.g., mesas redondas, conferências e debates com 
ex-estudantes, estudantes do 2º ano, convidados externos e docentes da casa), organizados pelos 
coordenadores dos ciclos de estudos de Psicologia (MestradoS e Licenciatura) e pelo NEP; (iii) de uma sessão 
pública de Apresentação dos Projetos de Investigação, e docentes responsáveis, realizada no 2º semestre do 
1º ano pela coordenação do mestrado, com o objetivo de apoiar os estudantes na tomada de decisão sobre a 
área de Dissertação no 2º ano; do CASP, que disponibiliza aos estudantes serviços de apoio psicológico, 
psicopedagógico e vocacional; e dos supervisores e orientadores de Estágio e Dissertação. 

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

The vocational and academic support to students is safeguarded through: (i) the Clinical and Health 
Psychology Orientation Module, taught by the Coordinator; (ii) initiatives such as "Psychology Encounters" 
and "Open Day of Masters in Psychology" (e.g., plenary sessions, conferences and debates with alumni, 2nd-
year students, external guest speakers and lecturers), organised by the coordinators of Psychology Study 
Cycles (Masters and Undergraduates) and by NEP; (iii) a public session to present Research Projects, and 
head teachers. This takes place in the 2nd semester of the 1st year under the Master’s coordination, which 
aims at supporting students in making decisions regarding the Dissertation in 2nd year; CASP, which provides 
psychological, vocational and psychopedagogic support services to students; and Internship and Dissertation 
supervisors and advisors. 

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

O Módulo de Orientação em Psicologia Clínica e da Saúde, mais uma vez, é também uma medida de 
estimulação dos alunos à participação em atividades e integração em estruturas académicas, direta (e.g., 
Jornadas de Psicologia, Open Day dos Mestrados, Sessão de Apresentação dos Projetos de Investigação em 
Psicologia Clínica e da Saúde. O NEP, como representante dos estudantes do mestrado, e de Psicologia no 
geral, é uma estrutura importante, quer na organização de atividades académicas e pedagógicas, quer na 
mobilização dos estudantes para participarem. A representação dos estudantes no Conselho Pedagógico é 
também um veículo importante de integração dos estudantes na comunidade académica. Existe ainda uma 
participação ativa dos estudantes nas atividades de investigação dos docentes. O ISMAI dispões ainda de 

Outros / Others 25.5

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

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano 58

2º ano 84

 142

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2009/10 2010/11 2011/12

N.º de vagas / No. of vacancies 75 75 75

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 68 59 57

N.º colocados / No. enrolled students 63 59 55

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 63 59 55

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 11 12 12

Nota média de entrada / Average entrance mark 14 14 14

 294 278 268
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estruturas académicas dinamizadoras da participação na comunidade (e.g., Associação de Estudantes, 
Conselho de Veteranos, tunas, teatro e outras atividades culturais). 

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

The Clinical and Health Psychology Orientation Module is, once again, a measure of stimulating students to 
participate in activities and directly integrating academic structures (e.g., Psychology Encounters, Open Day of 
Masters, session to present Research Projects in Clinical and Health Psychology. NEP, as the representative of 
the Master’s students, and Psychology in General, is an important structure both in organising academic and 
pedagogic activities and in mobilizing students to take part in them. Student representation on the Pedagogic 
Council is also an important means of integrating students in the academic community. There is still an active 
participation of students in the research activities of teachers. ISMAI provides academic structures 
encouraging student participation in the community (e.g., Student Union, Council of veterans, Tunas, theatre 
and other cultural activities). 
 

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

O ISMAI disponibiliza aos estudantes várias estruturas e de medidas de apoio ao financiamento e emprego: (i) 
o Gabinete de Ação Social, que apoia o processo de candidatura a Bolsas de Estudo e acesso ao ensino 
superior; (ii) um protocolo de cooperação entre a Maiêutica e a Caixa Geral de Depósitos que disponibiliza aos 
estudantes produtos e serviços financeiros com condições preferenciais (e.g., CREDIFORMAÇÃO e Crédito ao 
Investimento); (iii) o Gabinete de Estágios e de Inserção e Acompanhamento dos Diplomados no Mercado de 
Trabalho, especificamente orientado para apoiar os estudantes na gestão de currículos, no acesso a uma 
Bolsa de Oferta de Emprego e Bolsa de Protocolos, e na procura de instituições de estágio profissional de 
acesso à Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP=; (iv) o Centro de Empreendedorismo (ISMAI – TECMAIA), 
com curso de formação profissional de apoio à formação contínua; (v) e o CASP, que é um local de estágio 
profissional de acesso à OPP na área deste mestrado. 

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

ISMAI provides students with numerous structures and measures to support financing and employment: (i) the 
Office of Social Action supports the process of applying for scholarships and access to higher education, (ii) a 
protocol of cooperation between Maiêutica and the Bank CGD, which provides students financial products and 
services with preferential conditions (e.g., CREDIFORMAÇÃO, Investment Loan), (iii) the Office of Internships 
and Integration of Graduates in the Job Market, specifically oriented to support students in the management of 
curricula, access to Employment Opportunities and Exchange Protocols, and to help them get professional 
training at institutions so as to access the Order of Portuguese Psychologists (OPP); (iv) Center for 
Entrepreneurship (ISMAI - TECMAIA), with professional training to support continuous training, (v) and CASP, 
which is a location of professional training to access OPP in the area of this Master. 

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

O GEPAQ divulga os resultados dos inquéritos na intranet do ISMAI em função de vários níveis de acesso à 
informação: Estudantes, Docente, Coordenadores de Curso; Diretores de Departamento, Conselho de Direção 
do ISMAI e Direção da Maiêutica. Os órgãos de gestão intermédia, os diretores de departamento ou os 
coordenadores de curso, analisam detalhadamente o relatório produzido pelo GEPAQ de modo a fazer 
recomendações, correções ou ajustes à atuação dos docentes e/ou estudantes e recomendar medidas para 
garantir a qualidade do ensino e da aprendizagem. Pretende-se com este procedimentos seguir uma política de 
promoção da qualidade através de uma atitude de reflexão e autocrítica, valorização da função pedagógica e 
promoção de uma atitude mais participativa e responsabilizada por parte dos estudantes. 

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

GEPAQ discloses the results of the surveys on the intranet of ISMAI according to various levels of access to 
information: Students, Academic staff, Course Coordinators, Department Heads, ISMAI’s Board of Directors 
and the Board at Maiêutica. The management bodies, department heads or course coordinators analyse, in 
detail, the report produced by GEPAQ in order to make any recommendations, corrections or adjustments to 
teacher and/or student performance and, consequently, to recommend measures to ensure the quality of 
teaching/learning. The purpose of this procedure is to follow a policy of promoting quality through an attitude 
of reflection and self-criticism, thus upgrading the teaching and promotion of a more participatory and 
accountable attitude by the students. 

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

A estrutura de apoio às medidas de promoção da mobilidade de estudantes e docentes do mestrado é o 
Gabinete de Relações Internacionais do ISMAI, sobretudo, através do Programa LLP Erasmus. Este gabinete é 
o responsável pela organização de sessões de informação e esclarecimento aos estudantes, de eventos de 
caráter internacional, apoio ao intercâmbio de docentes e estudantes, divulgação dos países com quem o 
ISMAI tem protocolos de colaboração e promoção da celebração de novos protocolos com instituições 
internacionais. O reconhecimento académico é feito através da convalidação dos resultados obtidos na 
instituição de acolhimento. Todas as unidades curriculares, com aproveitamento, obtidas na instituição de 
acolhimento são reconhecidas pela instituição de origem, desde que tenham sido aprovadas por esta.  
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5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.  

The structure supporting measures to promote mobility of Master’s students and teachers is the responsibility 
of the International Relations Office of ISMAI, mainly through the LLP Erasmus Programme. This office is 
responsible for organising information sessions for students and clarifying aspects of an international nature, 
supporting the exchange of teachers and students, disclosing the countries with whom ISMAI has protocols 
for collaboration and encouraging new protocols with international institutions. Academic recognition is 
achieved with the validation results at the host institution. All successful curricular units obtained at the host 
institution are recognised by the home institution, provided that they have been approved by the former. 

 

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.  

As competências estipuladas no nº 1 do Artigo 15º do Decreto-Lei nº 74/2006, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei nº 107/2008 de 25 de julho, estabelecem, globalmente, que uma formação que confira o grau 
de Mestre deverá aprofundar aquelas adquiridas ao longo do 1º ciclo, sentido de capacitar para dar respostas 
a situações mais ambíguas, complexas, que envolvam conhecimentos de ponta e uma profunda capacidade de 
autocrítica. Como tal, este mestrado estabelece como objetivos dar continuidade à formação em Psicologia do 
1º ciclo com uma formação avançada e que confira as competências necessárias à futura integração 
profissional no mercado de trabalho na área da Psicologia Clínica e da Saúde (PCS). Através de uma 
abordagem educativa centrada no estudante e no desenvolvimento de competências pessoais e profissionais, 
o mestrado pretende desenvolver um leque vasto de conhecimentos e competências, especificamente, de 
definição de objetivos, avaliação psicológica; desenvolvimento de produtos ou inovações na área; formulação 
clínica de casos; intervenção psicológica, de foro clínico ou no âmbito da saúde; avaliação da eficácia da 
intervenção psicológica; comunicação; e gerais (i.e., instrumentais, interpessoais e sistémicas); bem como 
apoiar a construção de uma identidade profissional fundamentada, promovendo processos de reflexão e 
escolha de princípios, orientação ou modelos preferenciais, nas suas vertentes éticas, teóricas e 
metodológicas.  
A operacionalização dos objetivos decorre da adoção de modelos de avaliação e intervenção psicológica com 
crianças, adolescentes e adultos diversificados e empiricamente apoiados. Decorre também da inclusão de 
unidades curriculares de metodologias de investigação em psicoterapia e intervenção psicológica. Decorre 
ainda da complementaridade dos conteúdos teóricos e a sua aplicação prática, nomeadamente, através do 
estágio e da dissertação. Ao apostar em modelos e práticas diversificadas, desde modelos comportamentais a 
construtivistas, o mestrado promove a liberdade de escolha de possíveis trajetórias de formação em PCS, 
facilitando a construção de uma identidade profissional fundamentada. 
A avaliação do cumprimento dos objetivos baseia-se em diferentes indicadores, nomeadamente, no(s): (i) 
resultados académicos dos alunos nas várias UCs; (ii) resultados do processo de avaliação do GEPAC; (iii) 
feedback dos orientadores de estágio com base nos critérios da Ficha de Avaliação dos Estágios, elaborada 
para o efeito; (iv) número de protocolos de estágio renovados anualmente com as instituições de acolhimento; 
(v) feedback dos supervisores e orientadores de estágios; (vi) feedback dos orientadores de dissertação, e 
respetivos resultados; e (vii) feedback dos alunos ao coordenador do mestrado durante as aulas do Módulo de 
Orientação em PCS. Estes indicadores dão uma indicação clara de que os objetivos do mestrado estão a ser 
amplamente cumpridos.  

 
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 skills mentioned in paragraph 1 of Article 15 of Decree-Law no. 74/2006, amended by Decree-Law no. 
107/2008, dated July 25, generically hold that the training, which a Master Degree offers, will intensify what was 
acquired during the 1st Cycle; that is, it enhances the ability to respond to more ambiguous and complex 
situations involving advanced knowledge and a profound capacity for self-criticism. As such, the Master 
defines objectives so as to continue the training obtained in 1st Cycle Psychology, by providing advanced 
training and skills for future professional integration in the job market in Clinical and Health Psychology. 
Through a student-centered approach to education and the development of personal and professional skills, 
the Master develops a broad range of knowledge and skills, specifically, in defining objectives; psychological 
assessment; product development or innovation in the field; clinical formulation of cases; psychological 
intervention (clinical or related to health); assessment of the effectiveness of psychological intervention; 
communication; and general skills (i.e., instrumental, interpersonal and systemic) as well as the construction 
of a well-grounded professional identity, thus promoting processes of reflection and choice of principles, 
orientation or preferred models in its ethical, theoretical and methodological aspects. 
The operationalization of objectives entails the adoption of models of psychological assessment and 
intervention with children, adolescents and adults who are diverse and empirically supported as well as the 
inclusion of courses of research methods in psychotherapy and psychological intervention. It also derives 
from the complementarity of theoretical concepts and their practical application, in particular, through 
internship and dissertation. When placing emphasis on different models and practices, from constructive to 
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behavioral models, the Master promotes the freedom to choose possible options in Clinical and Health 
Psychology training, thus facilitating the construction of a solid professional identity. 
The assessment of fulfilling the objectives is based on different indicators, in particular: (i) academic 
achievement of students in various curricular units, (ii) results of the assessment process by GEPAC (iii) 
feedback from internship supervisors based on the criteria of the Checklist of Internships, established for that 
purpose, (iv) number of internship protocols renewed annually with the host institutions, (v) feedback from 
supervisors and advisors of internships, (vi) feedback from dissertation advisors, and respective results, and 
(vii) student feedback to the coordinator of the Master classes during the Clinical and Health Psychology 
Orientation Module. These are clear indicators of the objectives of the Master to be widely abided by. 

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

A estrutura curricular do Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde está adequado aos princípios do 
Processo de Bolonha (PB), na medida em que: (i) representa um segundo ciclo de estudos (Mestrado) previsto 
de três ciclos propostos pelo PB, estando o plano curricular do mestrado orientado para complementar, 
aprofundar e desenvolver os conhecimentos e competências adquiridos no primeiro ciclo em Psicologia 
(Licenciatura) e, ao mesmo tempo, facilitar a criação de competências académicas, científicas e profissionais 
que permitam ao estudante prosseguir o seu percurso académico para o terceiro ciclo (Doutoramento), ou 
para o estágio profissional de acesso à Ordem dos Psicólogos, numa perspetiva de formação ao longo da 
vida; (ii) apresenta uma estrutura de créditos adequada ao “European Credit Transfer and Accumulation 
System” (ECTS), que recomenda que os segundos ciclos de estudo somem entre 90 a 120 ECTS distribuídos 
por dois anos letivos; (iii) apresenta, através da estrutura do seu plano curricular e dos programas das 
Unidades Curriculares, um ensino que procura desenvolver nos estudantes competências teóricas e 
científicas, bem como aptidões profissionais exigidas pelo mercado de trabalho na área da Psicologia Clínica e 
da Saúde (PCS), aumentando a probabilidade de emprego futuro dos estudantes; (iv) no que respeita à diretriz 
da mobilidade no espaço europeu de estudantes e profissionais, o plano curricular deste mestrado está 
organizado de acordo com o Diploma Europeu de Psicologia, garantindo deste modo uma formação avançada 
em Psicologia com garantias de uniformização com as exigências de formação dos restantes países do 
espaço europeu nesta área. Este alinhamento do mestrado em PCS com formações semelhantes no contexto 
de outros países europeus é fundamental, na medida em que, de acordo com o PB, permitirá aos estudantes o 
reconhecimento das competências adquiridas ao longo da sua formação superior, garantindo, deste modo, 
uma maior igualdade de oportunidades de acesso a programas de formação avançada em instituições de 
ensino superior e ao mercado de trabalho no espaço europeu. 

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

The curricular structure of the Master in Clinical and Health Psychology is appropriate to the principles of the 
Bologna Process, to the extent that it: (i) represents a 2nd Cycle (Masters) which offers three cycles under the 
Bologna Process, while the Master syllabus is geared to complement, enhance and develop the knowledge and 
skills acquired in the 1st Cycle of Psychology and simultaneously, facilitates the creation of academic, 
scientific and professional skills so as to enable students to pursue further studies i.e. 3rd Cycle (PhD), or 
professional training so as to access the Order of Psychologists, in a perspective of lifelong learning, (ii) has a 
credit structure in accordance with the "European Credit Transfer and Accumulation System" (ECTS), which 
recommends that the 2nd study cycles have between 90 and 120 ECTS spread over the two academic years, 
(iii) has, through the structure of its curriculum and curricular units, teaching that seeks to develop students’ 
theoretical and scientific skills as well as professional skills required in the job market in the area of Clinical 
and Health Psychology, thus increasing the likelihood of students’ future employment, (iv) in regards to the 
policy of student and professional mobility in Europe; the curriculum is organised according to the European 
Diploma in Psychology, thereby ensuring advanced training in psychology and guaranteeing uniformity with 
the training requirements of other European countries in this area. This alignment of Master in Clinical and 
Health Psychology with similar training in other European countries is crucial, since, according to the Bologna 
Process, it will give students the recognition of skills acquired throughout their higher education studies, thus 
ensuring more equal opportunities for access to advanced training programs at institutions of higher 
education and in the European job market 

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

A atualização científica dos conteúdos programáticos e das metodologias de ensino e de trabalho das 
unidades curriculares deste mestrado decorre anualmente. No início de cada semestre, o docente responsável 
atualiza a(s) respetiva(s) UCs (e.g., modelos de avaliação e intervenção empiricamente validados e bibliografia 
fundamental) e entrega uma versão atualizada do programa da UC ao Coordenador do Mestrado, que é o 
responsável por certificar a qualidade e adequabilidade das atualizações aos objetivos de cada UC dentro do 
plano curricular do mestrado. As revisões são discutidas pela Comissão Científico – Pedagógica do mestrado. 
As atualizações dos programas das UCs são posteriormente disponibilizadas aos alunos através da Intranet 
do ISMAI. 
O Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde tem prevista uma revisão completa do respetivo Plano Curricular 
para o ano letivo 2012/2013, devendo para o efeito ser constituída uma comissão eleita pela Comissão 
Científico – Pedagógica do mestrado.  

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

The scientific syllabus,teaching methodologies and the work done in the curricular units of the Master are 
updated annually.At the beginning of each semester, the head teacher updates the curricular unit in question 
(e.g.,models of assessment and intervention empirically validated and fundamental bibliography) and submits 
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an updated version of the curricular unit syllabus to the coordinator of the Master,who is responsible for 
certifying the quality and suitability of the updates to the objectives of each curricular unit within the curricula 
of the Master.The revisions are discussed by the Master’s Scientific-Pedagogic Commission 
and,consequently,the updates of the curricular unit syllabus is then made available to students via the ISMAI 
intranet.The Master in Clinical and Health Psychology is expected to undergo a comprehensive review of the 
respective Curricular Plan for the 2012/2013 academic year;therefore,a committee must be elected by the 
Master’s Scientific-Pedagogic Commission. 

 
6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.  

O plano de estudos do mestrado garante a integração dos estudantes na investigação científica através de três 
principais veículos: (i) da realização de uma dissertação de mestrado, que consiste no estudo empírico sobre 
um tema integrado nos projetos de investigação em curso na UNIDEP, de acordo com a normas de 
investigação, escrita e publicação da APA (2010), de base quantitativa ou qualitativa, e com a colaboração dos 
respetivos orientadores de dissertação; (ii) desde o 1º ano da Licenciatura em Psicologia, através de UCs 
orientadas para Modelos e Metodologias de Investigação, quantitativas e qualitativas, correspondendo às 
únicas UCs obrigatórias do Plano Curricular; e (iii) da integração voluntária em projetos de investigação em 
curso na UNIDEP (e.g., realizar tarefas de codificação de dados qualitativos em estudos de processo em 
Psicoterapia).  

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

The Master’s study plan ensures the integration of students in scientific research through three primary 
means: (i) the completion of a dissertation, consisting of an empirical study of an integrated topic of study in 
ongoing research projects by UNIDEP in accordance with the standards of research, writing and publication of 
the APA (2010), of basic quantitative or qualitative factors, and in cooperation with the respective supervisors 
of the Dissertation; (ii) from the 1st year of the Undergraduate Degree in Psychology, through curricular units 
under the quantitative and qualitative Research Models and Methods, corresponding to the single compulsory 
curricular units; and (iii) the voluntary integration of research projects underway at UNIDEP (e.g., tasks of 
coding qualitative data in psychotherapy process studies). 

 

6.2. Organização das Unidades Curriculares  

6.2.1. Ficha das unidades curriculares 

Mapa IX - Metodologia de Investigação 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Metodologia de Investigação 

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

Maria Anita Carvalho dos Santos (32 horas de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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): 

Nesta unidade curricular o objetivo principal é o de fomentar a aquisição de conhecimentos acerca das 
metodologias de investigação em Psicologia Clínica e da Saúde. Pretende-se promover o desenvolvimento de 
competências para elaborar um projeto de investigação, particularmente a definição do problema, a condução 
da revisão bibliográfica, e o desenvolvimento de questões de investigação ou hipóteses. Também é fulcral a 
promoção de competências de escolha e adequabilidade dos métodos de recolha e de análise dos dados. Os 
alunos devem ser capazes de desenvolver as capacidades de interpretar, retirar conclusões dos dados e 
apresentar os resultados.  
Pretende-se proporcionar a reflexão e a análise crítica acerca da investigação em Psicologia Clínica e da 
Saúde. É também necessário que os alunos conheçam as normas de redação de artigos científicos, de acordo 
com as normas da American Psychological Association. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The main objective is to encourage the acquisition of knowledge concerning research methodologies in 
Clinical and Health Psychology. The purpose is to promote the development of skills for executing a research 
project, in particular, the definition of the problem, the revision of bibliography, and development of research 
questions or hypotheses. Another crucial purpose is the promotion of skill and suitability of the choice of 
collection methods and data analysis. Students should be able to develop skills of interpreting, drawing 
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conclusions from data and presenting results. 
The emphasis is on greater reflection and critical analysis of research in Clinical Psychology and Health. 
However, it is also necessary for students to know the process of writing scientific papers, according to the 
rules of the American Psychological Association. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

I. O planeamento da investigação 
1. A seleção de um tópico 
2. As questões de investigação ou hipóteses, e os objetivos 
3. A revisão bibliográfica e análise crítica da literatura 
II. As questões metodológicas 
1. O desenho da investigação 
2. A escolha dos métodos de recolha e de análise dos dados 
3. A amostragem 
III. Os métodos de recolha de dados 
1. A adequação dos métodos de recolha de dados às questões de investigação 
2. A aplicação dos métodos 
IV. Os métodos de análise de dados 
1. As metodologias qualitativas de análise de dados 
a) A análise de conteúdo: fundamentação, procedimentos e práticas. 
2. Como relatar e interpretar os resultados 
V. A apresentação dos resultados 
1. A redação de artigos científicos 
VI. A análise crítica de artigos científicos na área da Psicologia Clínica e da Saúde 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

I. Research planning 
1. Selecting a topic 
2. Research or hypothetical questions, and the objectives 
3. Revision of bibliography and critical analysis of literature 
II. Methodological issues 
1. Outline the research 
2. Choosing data collection and analysis methods 
3. Sampling 
III. Data collection methods 
1. The adequacy of data collection methods to research questions 
2. The application of methods 
IV. Data analysis methods 
1. Qualitative data analysis methods  
a) Content analysis: foundation, procedures and practices 
2. How to report and interpret results 
V. Presenting results 
1. Writing scientific articles 
VI. Critical analysis of scientific papers in the area of Clinical and Health Psychology 

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

No sentido de fomentar a aquisição de conhecimentos acerca das metodologias de investigação em Psicologia 
Clínica e da Saúde torna-se necessário que os conteúdos programáticos se orientem para o conhecimento de 
todas as fases do processo de investigação (enquadramento conceptual, metodológica e empírica). Neste 
sentido os alunos são convidados a desenvolver competências para definir o problema, a condução da revisão 
bibliográfica, e o desenvolvimento de questões de investigação ou hipóteses. Posteriormente, promovem-se 
competências de escolha dos métodos de recolha e de análise dos dados, e de interpretação e relato dos 
dados segundo as normas de publicação da APA. Para este efeito será abordada em profundidade a análise de 
conteúdo, enquanto método de análise de dados qualitativos. Um dos objetivos transversais é o de 
proporcionar a reflexão e a análise crítica acerca da investigação em Psicologia Clínica e da Saúde. 

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

In order to encourage the acquisition of knowledge about research methods in Clinical and Health Psychology, 
it is essential that the syllabus leads to the understanding of all the phases underlying the research process 
(conceptual, methodological and empirical). Consequently, students are invited to develop skills to define the 
problem, to conduct the literature review and to develop research questions or hypotheses. Later, skills of 
choosing data collection and analysis methods, and of interpreting and reporting data, will be undertaken 
according to the publication rules of the APA. Subsequently, content analysis, as a method of qualitative data 
analysis, will be discussed in depth. One main goal is to provide across-the-board reflection and critical 
analysis of research in Clinical and Health Psychology. 

 
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. Serão privilegiadas as metodologias de tipo ativo como o debate e o 
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trabalho em pequeno grupo, com oportunidades de realização e apresentação oral, individual e em grupo. 
Concomitantemente, o método expositivo será aplicado no início de cada novo conteúdo programático, no 
sentido de posterior aplicação prática pelos alunos. Será também privilegiada a vertente de aplicação dos 
conteúdos e competências de investigação adquiridas através de trabalhos práticos de pesquisa, que passam 
pela elaboração de 3 relatórios de investigação que correspondem respetivamente às fases conceptual, 
metodológica e empírica, com a ponderação de 25% + 25% + 50%. O relatório final de investigação terá as 
vertentes escrita e de apresentação na aula.  
A avaliação final consistirá na realização de uma prova escrita, com o peso de 100% na classificação final. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The syllabus will be taught in a variety of methods and processes of student-centred training. Special attention 
will be given to active teaching methodologies such as discussion of work in small groups so as to create 
opportunities of individual and group oral presentation. At the same time, expository lectures will be applied at 
the beginning of each study cycle followed by more practical applications by students. There will also be 
special preference on the application of content and research skills through practical work of research which 
involves the preparation of three research reports corresponding, respectively, to the three phases; 
conceptual, methodological and empirical with the following weight 25% + 25% + 50%. The final report includes 
a written part and its oral presentation in class. 
Final assessment consists of a written examination, which corresponds to 100% of the final mark. 

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

No sentido de promover as competências de investigação em Psicologia, os conteúdos programáticos serão 
lecionados através de métodos centrados no aluno. O método expositivo será utilizado nomeadamente no que 
se refere ao objetivo de fomentar a aquisição de conhecimentos acerca das metodologias de investigação em 
Psicologia Clínica e da Saúde. Mais especificamente, serão alvo desta unidade curricular as metodologias 
qualitativas. Deste modo, todos os conteúdos serão alvo de exposição por parte da docente. No entanto, serão 
também alvo de trabalho ativo pelos alunos, no qual irão despender grande parte do tempo das horas de 
contacto e das horas não presenciais. Deste modo, os métodos ativos serão privilegiados, especialmente o 
trabalho em pequeno grupo, no qual os alunos serão convidados a realizar um trabalho de investigação (breve 
e adequado ao constrangimento temporal de um semestre) de caráter qualitativo. Deste modo, os alunos 
deverão tomar contacto direto com tarefas de investigação, em grupo e com acompanhamento da docente, 
numa preparação para a Dissertação a realizar no 2º ano do Ciclo de estudos proposto. Todas as fases do 
processo de investigação – enquadramento conceptual, fase metodológica e empírica – serão realizadas pelos 
alunos de forma gradual. Assim, num primeiro relatório, os alunos deverão realizar o enquadramento 
conceptual do trabalho de investigação a partir de um problema de investigação por eles designado. No 
segundo relatório apresentarão a parte metodológica, composta por um caso único, com recolha de dados 
pela entrevista semiestruturada e análise de conteúdo. Estes dois relatórios terão feedback da docente para 
aperfeiçoamento. No último relatório o trabalho de investigação deve ser apresentado sob a forma de um 
artigo científico, de acordo com as normas da APA. A investigação será apresentada oralmente aos colegas 
nas horas de contacto e debatida em grande grupo.  

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

In order to promote research skills in Psychology, the syllabus will be taught by learner-centered methods. 
Lectures are used in particular as regards to the objective of encouraging the acquisition of knowledge of 
research methodologies in Clinical and Health Psychology. More specifically, this course will be oriented to 
qualitative methodologies. Thus, all content will be subject to expository lessons, complemented by active 
work by students, who will spend much of their contact hours and non-contact hours for this purpose. Active 
teaching methods are, thus, favored, especially the work in small groups, in which students are invited to 
conduct a research project (brief and appropriate to the time constraints of a semester) within qualitative 
methods. Moreover, students are encouraged to have direct contact with research tasks, both in group and 
also under the supervision of the teacher to prepare the dissertation which will occur in the 2nd year of the 
study cycle in question. All phases of the research process - conceptual, methodological and empirical - will be 
gradually carried out by the students. Hence, an initial report should consider the conceptual framework of 
research, by defining the problem designated by them and conducting literature review. The second report will 
present the methodological phase, consisting of a single case, with data collection by semistructured interview 
and data analysis by content analysis. These two reports will have feedback from the teacher for improvement. 
Finally, the last report relates to the presentation of the report in the form of a scientific article, according to 
APA standards. The research report will then be presented orally to colleagues in the contact hours and 
discussed in a large group. 

 
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. 
Bardin, L. (1988). Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70. 
Breakwell, G. H. S., & Fife-Schaw, C. (1997). Research methods in psychology. London: Sage. 
Denzin, N. K. & Lincoln, Y.S. (1994) The Sage Handbook of Qualitative Research. New York: Sage. 
Flick, U. (2005). Métodos qualitativos na investigação científica. Lisboa: Monitor.  
Fortin, M. F. (2003). O processo de investigação – da conceção à realização. Loures: Lusociência. 
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Silverman, D. (2000). Doing qualitative research: A pratical handbook. London: Sage. 
Willig, C. & Stainton-Rogers, W. (2008).The Sage Handbook of Qualitative Research in Psychology. London: 
Sage. 
Wolcott, H. F. (2009). Writing up qualitative research. London: Sage. 

 

Mapa IX - Psicoterapia Cognitivo-Comportamental  

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Psicoterapia Cognitivo-Comportamental  

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

Maria Anita Carvalho dos Santos (32 horas de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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/as alunos/as deverão ser capazes no final desta unidade curricular de: (a) refletir criticamente acerca da 
utilização de manuais empiricamente validados; (b) elaborar uma formulação clínica de caráter cognitivo-
comportamental perante um caso clínico; e (c) planear uma intervenção psicoterapêutica cognitivo-
comportamental perante um determinado quadro de perturbação psicológica. Este objetivo envolve o 
desenvolvimento das capacidades de avaliação, de formulação clínica, de planeamento de intervenção e de 
adequação das técnicas específicas a uma dada situação de psicopatologia por parte dos alunos. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

At the end of this curricular unit, students should be able to: (a) critically reflect on the use of empirically 
validated cognitive-behavioral intervention manuals, (b) develop a cognitive-behavioral clinical formulation of 
clinical cases, and (c) to plan a cognitive-behavioral psychotherapeutic intervention adequate to a specific 
psychological disorder. This objective involves the development of assessment skills, clinical formulation, 
planning, intervention and appropriateness of the techniques specific to a given situation of psychopathology. 
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Introdução aos manuais de psicoterapia cognitivo-comportamental empiricamente validados  
2. A formulação clínica cognitivo-comportamental 
3. Manuais clínicos e intervenção cognitivo-comportamental  
3.1 Intervenção cognitivo-comportamental na Depressão  
3.1.1 O modelo cognitivo de Beck 
3.1.2 O protocolo de intervenção 
3.1.3 O modelo de esquemas de Young: protocolo de intervenção 
3.2 Intervenção cognitivo-comportamental na Perturbação de Pânico com/sem Agorafobia  
3.3 Intervenção cognitivo-comportamental na Ansiedade Social  
3.3.1 Avaliação e protocolo de intervenção individual e em grupo 
3.4 Intervenção cognitivo-comportamental na Perturbação de Ansiedade Generalizada 
3.5 Intervenção cognitivo-comportamental na Perturbação Obsessivo-Compulsiva 
3.6 Intervenção cognitivo-comportamental nas Perturbações do Comportamento Alimentar 
3.7 Intervenção cognitivo-comportamental nas Perturbações da Personalidade Borderline. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Introduction to the manuals of cognitive-behavioral psychotherapy empirically validated 
2. Cognitive-behavioral clinical formulation 
3. Cognitive-behavioral intervention manuals 
3.1 Cognitive-behavioral intervention in Depression 
3.1.1 The cognitive model of Beck 
3.1.2 The intervention protocol 
3.1.3 The model of Young schemes: intervention protocol 
3.2 Cognitive-behavioral intervention in Panic Disorder with/without Agoraphobia 
3.3 Cognitive-behavioral intervention in Social Anxiety 
3.3.1 Assessment and protocol of group and individual intervention 
3.4 Cognitive-behavioral intervention in Generalised Anxiety Disorder 
3.5 Cognitive-behavioral intervention in OCD 
3.6 Cognitive-behavioral intervention disorders in Eating Behavior 
3.7 Cognitive-behavioral intervention in Borderline Personality Disorders. 
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Os conteúdos programáticos iniciam-se com uma abordagem aos manuais empiricamente validados no 
âmbito da intervenção cognitivo-comportamental. Pretende-se que os alunos adquiram conhecimento acerca 
dos mesmos, mas ao mesmo tempo promove-se a reflexão criticamente acerca da sua utilização, em função 
da formulação clínica de caso. 
A promoção de competências ao nível da elaboração da formulação clínica de caráter cognitivo-
comportamental perante um caso clínico será conseguida pelos conteúdos relativos à formulação clínica a 
partir de exemplos de casos clínicos com diferentes psicopatologias. O objetivo do desenvolvimento de 
competências de planeamento de uma intervenção psicoterapêutica cognitivo-comportamental perante um 
determinado quadro de perturbação psicológica será desenvolvido ao longo da maior parte dos conteúdos 
programáticos, nos quais se abordam as intervenções empiricamente validadas para diferentes quadros 
psicopatológicos. 

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

The syllabus begins with an empirically validated approach to manuals within the cognitive-behavioral 
intervention. Students are intended to acquire knowledge about them; however it simultaneously leads to 
critical reflection about their use, depending on the clinical formulation of the case. 
Encouraging skills in the elaboration of the clinical formulation of a clinical case can be achieved through the 
contents related to cognitive-behavioral clinical formulation using examples drawn from clinical cases with 
different psychopathologies. The objective of development planning skills of a cognitive-behavioral 
psychotherapeutic intervention before a certain psychological disorder will be developed throughout most of 
the syllabus, in which empirically validated interventions for different kinds of psychopathology are addressed. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Os conteúdos programáticos serão lecionados através da combinação de métodos expositivos e ativos no 
sentido da promoção do processo de formação do aluno. Os conteúdos serão inicialmente apresentados 
segundo um método expositivo (sobretudo numa fase inicial da apresentação dos protocolos), seguidos de 
métodos ativos como debate de casos clínicos e realização de planos de intervenção, em trabalho em pequeno 
grupo durante as horas de contacto. Serão também utilizadas ferramentas multimédia, como a visualização 
dos vídeos relativos à intervenção cognitivo-comportamental. 
A avaliação contínua pressupõe a presença obrigatória dos/as alunos/as em 75% das aulas lecionadas e inclui 
2 trabalhos práticos, em pequeno grupo, que consistem no planeamento de uma intervenção cognitivo-
comportamental de um caso clínico, com ponderação na avaliação final de 50%+50%. 
A avaliação final consistirá na realização de uma prova escrita, com o peso de 100% na classificação final. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The syllabus will be taught by a combination of lectures and active teaching methods in order to promote the 
formation process of the student. The content will initially be presented in expository form (especially in the 
initial presentation of the manuals), followed by active teaching methods such as discussion of clinical cases 
and the implementation of intervention strategies, as well as work in small groups during contact hours. 
Multimedia tools will also be used, such as viewing videos about cognitive-behavioral psychotherapeutic 
intervention. 
Continuous assessment implies mandatory attendance in 75% of the classes and two practical assignments in 
small groups; this is the planning of a cognitive-behavioral intervention of a clinical case with a final 
assessment of 50% + 50%. 
Final evaluation consists of a written examination which corresponds to 100% in the final classification. 

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

A presente unidade curricular compreende uma vertente de aquisição de conhecimentos e uma outra de cariz 
prático muito vincado, pelo que se adequa a combinação de métodos expositivos e ativos.  
Num primeiro momento, a exposição dos fundamentos dos manuais empiricamente validados seguir-se-á um 
momento de debate, que se prolongará de certa forma ao longo do semestre, uma vez que os alunos serão 
convidados a contactar com diferentes manuais. A apresentação da formulação clínica cognitivo-
comportamental complementar-se-á por uma análise de caso clínicos, primeiro em grande grupo e depois em 
pequeno grupo até ao final do semestre.  
A apresentação dos protocolos de intervenção cognitivo-comportamental seguirá também inicialmente o 
método expositivo, ao qual se seguirá o debate dos casos clínicos apresentados, com consequente realização 
da formulação clínica (como já explicitado), adoção de um manual terapêutico e realização de planos de 
intervenção individualizado, em trabalho em pequeno grupo durante as horas de contacto. Para apoiar a 
compreensão das técnicas e estratégias de intervenção serão também utilizadas ferramentas multimédia, 
como a visualização da APA Systems of Psychotherapy Video Series relativos à intervenção cognitivo-
comportamental. 
Deste modo, os trabalhos efetuados para avaliação contínua serão como que uma extensão do trabalho 
efetuado nas horas de contacto, pois envolverão as competências treinadas de formulação clínica e 
planeamento de uma intervenção cognitivo comportamental de um dado caso clínico. Estas tarefas podem ser 
realizadas em pequeno grupo. 
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 
Thus, the work carried out in continuous assessment will be similar to an extension of work done in contact 
hours, and it will involve the skills of trained clinical formulation and planning of a cognitive behavioral 
intervention in a given clinical case. These tasks can be accomplished in small groups. 
This course comprises a component of knowledge acquisition and another much more practical so as to 
combine active and expository teaching methods. 
At first, the introduction of empirically validated treatments will be followed by a debate which will continue 
throughout the semester, since students are invited to interact with different manuals. The clinical presentation 
of cognitive-behavioral formulation will complement a clinical case analysis, initially in a large group and then 
in small groups until the end of the semester.  
The initial presentation of the cognitive-behavioral treatments is also in expository manner followed by 
discussion of clinical cases and the elaboration of the clinical formulation (already explained), adoption of a 
treatment manual plus carrying out intervention plans, in small groups during the contact hours. To support 
the understanding of the techniques and intervention strategies, multimedia tools will also be used, such as 
viewing the APA Systems of Psychotherapy Video Series concerning cognitive-behavioral intervention. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Barlow, D. H. (Ed.) (2008).Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment manual. New 
York: Guilford Press. 
Buela-Casal, G. & Sierra, J. C. (Eds.) (2001). Manual de evaluación y tratamientos psicológicos. Madrid: 
Biblioteca Nueva. 
Beck, A. T. & Freeman, A (1993) Terapia cognitiva dos transtornos de personalidade. Porto Alegre: Artes 
Medicas. 
Beck, A.T., Rush, A J., Shaw, B. F. & Emery, G. (1997). Terapia cognitiva da depressão. Porto Alegre: Artes 
Medicas.  
Craske, M. G., Anthony, M. M., & Barlow, D. H. (1997). Mastery of your specific phobia. San Antonio: The 
Psychological Corporation. 
Dobson, K. S. (Ed.) (2000). Handbook of cognitive-behavioral therapies. NY: Guilford. 
Eells, T. D. (Ed.). (2007). Handbook of psychotherapy case formulation. New York: Guilford. 
Leahy, R. L. & Holland, S. J. (2000). Treatment plans and interventions for depression and anxiety disorders. 
NY: Guilford. 

 

Mapa IX - Intervenção Psicológica em Orientação Vocacional  

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Intervenção Psicológica em Orientação Vocacional  

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

Francisco Luís Baptista de Sá Machado (32 horas de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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) articulação e aplicação dos conceitos fundamentais dos modelos teóricos da Orientação Vocacional (O.V.) à 
prática profissional do psicólogo, permitindo, desta forma a aquisição de competências de planeamento, 
construção e execução de processos de orientação vocacional consistentes e eficazes na resolução dos 
problemas vocacionais; b) criação de competências técnicas e metodológicas dentro da orientação 
vocacional, nomeadamente na escolha dos instrumentos de avaliação psicológica e sua integração na 
estrutura geral do processo de O.V.; c) utilização de fontes de informação vocacional, e avaliação e promoção 
de consciência e maturidade vocacional precoce; d) criar competências de articulação e adaptação dos 
métodos e técnicas de O.V. às necessidades específicas das populações-alvo; e) desenvolver capacidades de 
planeamento, estruturação e aplicação de processos de O.V., em diversos contextos e com diferentes 
populações, fazendo uso de um conjunto alargado de métodos e técnicas. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

a)articulation and application of fundamental concepts of theoretical models of Voc.Guidance to professional 
practice,thus allowing the acquisition of skills in planning,construction and implementation processes of 
vocational orientation consistent and effective in addressing vocational issues b)establishment of technical 
and methodological skills in vocational guidance, particularly in the choice of psychological assessment tools 
and their integration into the overall structure of the guidance process c)application of sources of vocational 
information, assessment and promotion of awareness and precoce vocacional maturity d)development of 
specific skills that enable the adaptation of methods and techniques of voc. guidance to specific needs of 
target populations;e)Skills for planning,structuring and implementing procedures of vocational guidance in 
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different contexts and with different populations,thus making use of a wide range of methods and techniques. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1) Principais contextos de aplicação do processo de Orientação Vocacional (OV): escolar, organizacional, 
clínico e saúde. 2) Estruturação e planeamento do processo de OV. Conceitos fundamentais para a construção 
do processo de OV. As diferentes fases de um processo de OV: informação, testagem e exploração. 3) 
Metodologias e técnicas inerentes às diferentes fases de OV: Entrevista Vocacional, Avaliação Psicológica e 
Exploração Vocacional. 4) Tipos de OV: Orientação Escolar e Vocacional (9º ano), Reorientação, Orientação de 
Alunos com N.E.E., Mudança de Carreira, pós-reforma e idosos. Principais características, diferenciação e 
problemáticas associadas aos diferentes tipos de OV. 5) Instrumentos de avaliação de interesses vocacionais: 
principais características e critérios de seleção no âmbito de um processo de OV. Testes Vocacionais COPS e 
SDS: prática de resposta, cotação e interpretação de resultados. Articulação dos questionários com o 
processo de OV. 6) Casos práticos de OV. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1) Main application contexts: academic,organizational,clinical and health.2)structuring and planning the 
process of vocational orientation;concepts for the construction of the process of vocational orientationThe 
phases of a process of vocational orientation:information, testing and operation.3)methods and techniques in 
the different phases:vocational Interview, assessment and vocational exploration.4)types of vocational 
orientation: educational and vocational orientation (9th grade),reorientation,orientation for pupils with SEN, 
change of career, post-retirement and the elderly.Main characteristics,differentiation and problems associated 
with types of vocational orientation5 instruments for assessing vocational interests main characteristics and 
selection criteria as part of a process of vocational orientation.Vocational tests and SDS COPS:practical 
response, quotes and interpretation of results.Articulation of the surveys with the process of vocational 
orientation. 6)practical cases. 

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

Depois de apresentada uma estrutura base para o desenvolvimento de um processo de orientação vocacional 
(OV), é pretendida uma articulação entre esta estrutura e os diferentes contextos de aplicação da OV, dotando, 
desta forma, os alunos de competências para planear, desenvolver, adaptar e aplicar programas de 
intervenção vocacionais de forma integrada nos diferentes contextos de trabalho com que se poderão deparar. 
A metodologia e técnica que são apresentadas na estrutura base são analisadas e adaptadas de acordo com 
diferentes casos exemplificativos dos diferentes tipos de orientação vocacional, permitindo aos alunos não só 
o seu conhecimento mas também a melhor forma de adaptar métodos e instrumentos.  

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

After presenting a base structure for developing process of vocational orientation, it is positive to have a 
relationship between this structure and the different application contexts of vocational orientation, which 
thereby provides students with skills to plan, develop, adjust and implement intervention programs for 
vocational intervention integrated in different work contexts which they may encounter. The methodology and 
technique that are presented in the basic structure are analysed and adapted according to different exemplary 
cases of different types of vocational orientation, thus enabling students not only to improve knowledge but 
also understand the best way to adapt methods and tools. 
 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Os conteúdos programáticos serão apresentados aos alunos através de exposição em contexto de sala de 
aula, por intermédio de diapositivos. Paralelamente serão apresentados casos práticos de orientação 
vocacional, com o objectivo de permitir aos alunos a aplicação dos métodos e técnicas apresentados. 
Adicionalmente os alunos irão responder a testes de áreas vocacionais, utilizar fontes de informação e 
exploração vocacional em contexto de aula. Irão também realizar, de forma supervisionada, um trabalho de 
campo, baseado na orientação vocacional de alunos do 9º ano de escolaridade de uma escola EB 2.3 local. 
Relativamente à avaliação contínua, esta inclui dois momentos diferentes de avaliação, constituídos por um 
trabalho individual (50% da nota final) que consiste na realização de um processo de orientação vocacional, e 
um trabalho de grupo (50% nota final) que consiste na realização de uma entrevista, em vídeo a um 
profissional. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The syllabus will be lectured to students in the classroom, by using slides. Then, practical cases of vocational 
orientation will be presented, in order to let students apply the methods and techniques presented. 
Additionally, students will respond to tests of vocational areas, use sources of information and career 
exploration in the context of a lesson. Field work will also be carried out under supervision, based on the 
vocational orientation of students in 9th grade of a local middle school.  
Continuous assessment includes two different periods of evaluation, individual work (50% final grade) which 
consists of a process of career counseling and group work (50% final grade) which consists of carrying out an 
interview, on video of a professional. 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
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curricular. 
Considerando que os objetivos da unidade curricular privilegiam o desenvolvimento de competências de 
planeamento e aplicação de processos de orientação vocacional (OV), parece-nos adequado que a 
metodologia de ensino selecionada se foque sobre a exposição e posterior aplicação prática de aspetos 
metodológicos e técnicos da OV. Parece-nos importante que numa unidade curricular (UC) de intervenção, os 
alunos possam, de forma mais instrumental, testar a eficácia de métodos e técnicas abordadas pelo docente, 
de forma a melhor se apropriarem não só das suas caraterísticas, mas também das dificuldades que 
encontram os técnicos e os pacientes quando numa situação real de OV. A realização de testes de OV e jogos 
de exploração vocacional em contexto de sala de aula permite o melhor conhecimento das técnicas e da 
capacidade de cada aluno de se adaptar à sua aplicação. No caso do trabalho de campo com alunos do 9º ano 
de escolaridade, de forma supervisionada pelo docente da UC e pelo psicólogo responsável pelo serviço de 
Psicologia e Orientação (SPO) da escola, permitirá aos alunos um contexto real e seguro para testar a sua 
compreensão dos métodos e das técnicas aprendidas em contexto de sala de aula e a sua capacidade de 
executar, em situação real, diferentes atividade de OV. Estas duas atividades são importantes para o 
desenvolvimento e consolidação de competências essenciais para a futura prática profissional. No 
seguimento desta perspetiva didática, o processo de avaliação centra-se sobre a realização e elaboração do 
relatório de um processo de orientação vocacional individual e de um trabalho de grupo focado sobre a 
criação de material de exploração vocacional na forma de uma entrevista a um profissional, que possa ser 
usada para futuras orientações com jovens adolescentes em processo de OV. A decisão sobre esta forma de 
avaliar os alunos tem como objetivo reforçar não só o trabalho e as competências desenvolvidas ao longo do 
semestre, mas também fomentar o desenvolvimento da redação de relatórios técnicos, assim como a 
capacidade de, a partir de conceitos base e de um sólido conhecimento teórico, metodológico e técnico, serem 
capazes de criar materiais de intervenção em OV.  

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

These two activities are important for the development and consolidation of core competencies for future 
practice. Following this didactic perspective, the assessment process focuses on the implementation and 
reporting of a process of individual career counseling and group work focused on the creation of career 
exploration materials in the form of an interview with a professional, which can be used for future orientation 
with young adolescents in the process of vocational orientation. The option of this method of assessing 
students aims at strengthening not only the work and skills developed throughout the semester, but also 
fostering the development of writing technical reports, as well as the ability to, from basic concepts and a solid 
theoretical, methodological and technical knowledge, create materials for intervention in vocational 
orientation. 
Considering that the objectives of the course favor the development of skills in planning and implementation of 
procedures towards vocational orientation, it seems appropriate that the teaching methodology selected focus 
on lectures and subsequent practical application of technical and methodological aspects of vocational 
orientation. It seems important that in a curricular unit of intervention, students can, with more instrumental 
means, test the effectiveness of methods and techniques discussed by the teacher in order to best take 
ownership not only of its characteristics, but also the difficulties encountered that technicians and patients 
have in a real situation of vocational orientation. The testing of vocational orientation and games and career 
exploration in the context of the classroom enables a better understanding of the techniques and the ability of 
each student to adapt his/her application. In the case of field work with students in 9th grade, supervised by 
the teacher of the curricular unit and psychologist responsible for the service of Psychology and orientation of 
the school, it gives students a real and safe context to test the understanding of methods and techniques 
learned in class and their ability to perform different activities of vocational orientation in a real situation. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Holland, J., Powell, A., Fritzssche, B. (2002). SDS Self Directed Search. Professional User’s Guide. Palo Alto: 
Psychological Assessment Resources, Inc. 
Savickas, M.L., Walsh, B. (Eds.) (1996). Handbook of Career Counseling: Theory and Practice. Palo Alto, CA: 
Consulting Psychologists Book.  
Savickas, M.L., Spokane, A.R. (Eds.) (1998). Vocational Interests: Meaning, Measurement and Counseling. Palo 
Alto, CA: Davies-Black Publishing. 
Taveira, M.C. (Coord.) (2004). Desenvolvimento Vocacional ao Longo da Vida. Coimbra: Almedina. 
Taveira, M.C. (2000). Exploração e Desenvolvimento Vocacional de Jovens. Braga: Universidade do Minho, 
Instituto de Educação e Psicologia. 
Zanelli, J.C., Silva, N. & Soares, D.H. (2010). Orientação para aposentadoria nas organizações de trabalho. 
Construção de projetos para o pós-carreira. São Paulo: Artmed. 

 

Mapa IX - Modelos de Orientação Vocacional 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Modelos de Orientação Vocacional 

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

Francisco Luís Baptista de Sá Machado (32 horas de contacto) 

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

 
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): 

Reconhecer a importância e a amplitude de aplicação do corpo teórico da orientação vocacional em diferentes 
contextos de intervenção psicológica, assim como nas necessidades de intervenção de diferentes 
populações; 
Reconhecer as diferentes valências da orientação vocacional (O.V.), de acordo com as necessidades de 
intervenção: modelo teórico, processo de O.V. e técnica terapêutica; 
Adquirir, desenvolver e aprofundar conhecimentos acerca dos principais modelos teóricos da O.V., assim 
como dos principais constructos teóricos 
Conhecer, desenvolver e aplicar a terminologia técnica da área da O.V.; 
Conhecer o trabalho desenvolvido por autores de referência dentro da O.V. 
Desenvolver competências de análise crítica relativamente às principais correntes teóricas da O.V.. 
Desenvolver competências de interpretação e análise de problemáticas vocacionais. 
Desenvolver capacidades de articulação, adaptação e aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos a 
situações reais de O.V 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Recognise the importance and scope of application of theoretical and vocational guidance in different contexts 
of psychological intervention, as well as the needs of intervention among different populations; 
Recognize the different approaches in vocational guidance according to the needs of intervention: theoretical 
model, vocational guidance as an intervention process and therapeutic technique; 
Acquire, develop and enhance knowledge about the main theoretical models of vocational guidance as well as 
the main constructive theories 
Understand, develop and implement the technical terminology of the area of vocational guidance; 
Know the work of authors of reference within vocational guidance 
Develop skills of critical analysis on the main theoretical currents of vocational orientation  
Develop skills of interpretation and analysis of vocational problems. 
Develop skills of articulation, adaptation and application of theoretical knowledge to real situations of 
vocational guidance. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Modelos Teóricos da Orientação Escolar e Vocacional (O.E.V.): a) Traço e factor; b) Centrados no cliente; c) 
Psicodinâmicos; d) Desenvolvimentais; e) Comportamentais; f) Sócio – Cognitivo 
2. Desenvolvimento Vocacional: a) Estádios do desenvolvimento vocacional (Modelo de Desenvolvimento 
Vocacional de D. Super); b) Maturidade vocacional; c) Adaptação e sucesso vocacional; d) Percepção de 
carreira. 
3. Determinantes do desenvolvimento vocacional: Principais abordagens teóricas: a) Teoria do acaso; b) 
Teoria económica; c) Teoria social; d) Teorias psicológicas; e) Teorias integrais. 
4. Personalidade e desenvolvimento vocacional: a) Valores vocacionais; b) Motivação; c) Inteligência; d) 
Competências cognitivas; e) Criatividade. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Theoretical Models of Educational and Vocational Guidance: a) Trait and factor; b) Client centered; c) 
Psychodynamic; d) Developmental; e) Behavioral; and f) Social -Cognitive 
2. Vocational Development: a) Stages of vocational development (D. Super Model of Career Development); b) 
Vocational maturity; c) Adaptation and vocational success; and d) Perception of career. 
3. Determinants of vocational development: Key theoretical approaches: a) Theory of chance; b) Economic 
theory; c) Social Theory; d) Psychological theories; and e) Integral Theories. 
4. Personality and vocational development: a) Vocational Values; b) Motivation; c) Intelligence; d) Cognitive 
skills; and e) Creativity. 

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

Através da exposição de conteúdos pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos sobre modelos 
teóricos de O.V, os quais estão contemplados no ponto 1 do programa, sendo coadjuvados pelos restantes 
pontos, os quais apresentam construtos indispensáveis para a compreensão dos primeiros. Ao longo deste 
programa serão apresentados autores de referência e é indicado aos alunos toda a terminologia técnica 
inerente à O.V. Uma vez que são apresentados casos práticos aos alunos, pretende-se assim que estres 
consigam interpretar, analisar e desenvolver competências de aplicação relativamente a casos reais de OEV. 

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

By presenting content, students should acquire knowledge on theoretical models of vocational orientation, 
which are included in Section 1 of the program, and supported by the remaining points, which are essential for 
understanding the first ones. Throughout this curricular unit, authors of reference will be presented and 
students will be taught all the technical terminology inherent in vocational orientation. Since practical cases 
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are presented to students, they should be able to interpret, analyze and develop skills for application regarding 
real cases of educational and vocational orientation. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Os conteúdos programáticos serão apresentados aos alunos através de exposição em contexto de sala de 
aula, por intermédio de diapositivos. Paralelamente serão apresentados casos práticos de orientação 
vocacional, com o objectivo de permitir aos alunos a aplicação dos modelos teóricos expostos. Relativamente 
à avaliação contínua, esta inclui três momentos diferentes de avaliação, constituídos por dois testes escritos 
(dois mini-testes, cada um deles com a ponderação de 35% da nota final do aluno) e um terceiro momento 
constituído pela apresentação de um trabalho semestral, realizado em grupo, acerca de uma temática que faça 
parte dos conteúdos previstos no programa da unidade curricular (com a ponderação de 30% da nota final do 
aluno). Relativamente à avaliação final, esta será constituída por um exame final, cujos resultados 
corresponderão à totalidade da classificação do aluno na unidade curricular. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The syllabus will be lectured in class, with the use of slides. Parallelly practical cases of vocational orientation 
will be presented in order to allow students the application of the theoretical models taught. Continuous 
assessment includes three different periods of assessment, and two written examinations (two mini-tests, each 
worth 35% of final grade) and a third consisting of the presentation of a term paper conducted in groups, about 
a topic of the syllabus (30% of final grade). Final evaluation consists of a final examination, whose results 
correspond 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. 

Dado que se abordam modelos teóricos torna-se imprescindível haver alguma apresentação de conceitos e 
conteúdos. Uma vez que se pretende desenvolver capacidades de análise e de aplicação de conceitos, são 
fornecidos aos alunos casos práticos que permitam que estes desenvolvam estas competências de forma a 
poderem realizar de forma adequada processos de O.E.V. 

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

Since theoretical models are taught, it is essential to have some presentation of concepts and content. 
Subsequently, the need to develop skills of analysis and application of concepts, students are given practical 
cases that allow them to develop these skills so that they can perform processes of educational and vocational 
orientation adequately. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Crites, J.O. (1981). Career Counseling: Models, Methods, and Materials. New York: Mcgraw-Hill. 
Guichard, J., Huteau, M. (2001). Psicologia da Orientação. Lisboa: Instituto Piaget. 
López-Mesas, C. (1983). Psicologia y Orientacion Vocacional. Madrid: Marova. 
Savickas, M.L., Walsh, B. (Eds.) (1996). Handbook of Career Counseling: Theory and Practice. Palo Alto, CA: 
Consulting Psychologists Book.  
Savickas, M.L., Spokane, A.R. (Eds.) (1998). Vocational Interests: Meaning, Measurement and Counseling. Palo 
Alto, CA: Davies-Black Publishing. 
Taveira, M.C. (Coord.) (2004). Desenvolvimento Vocacional ao Longo da Vida. Coimbra: Almedina. 
Taveira, M.C. (2000). Exploração e Desenvolvimento Vocacional de Jovens. Braga: Universidade do Minho, 
Instituto de Educação e Psicologia. 

 

Mapa IX - Avaliação e Intervenção em Psicologia da Saúde Ocupacional 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Avaliação e Intervenção em 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 (32 horas de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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 metodologias especificas de intervenção ao nível da psicologia da saúde 
ocupacional. 
Desenvolver competências e espírito crítico. 
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Aquisição de competências sobre a apreciação, implementação e desenvolvimento de metodologias de 
intervenção 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: 

Acquisition of knowledge about specific methodologies of intervention at the level of occupational health 
psychology. 
Development of skills and critical thinking. 
Acquisition of skills of assessment, implementation and development of methodologies of intervention at the 
level of occupational health psychology. 
The skills required to exercise Occupational Health Psychology 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

Conceitos da Psicologia da Saúde Ocupacional 
Psicologia, Saúde e Trabalho: Teorias e conceitos 
- Bem estar, qualidade de vida e saúde nas organizações 
- Efeitos do stress relacionado com o trabalho e a saúde 
- “Job control”, saúde física e bem estar psicológico 
- Gestão de prevenção do stress no trabalho 
- Diagnóstico e investigação de riscos psicossociais 
 
Temas específicos em psicologia da Saúde Ocupacional 
- Tecnostress 
- Interface trabalho família, família-trabalho 
- As questões da segunda metade da vida 
- Burnout, mobbing e “haressment” 
- Contexto social e Saúde Ocupacional- Intervenções curativas e preventivas 
- Coaching Psicológico 
- Variáveis positivas das organizações 
 
Intervenção nas situações de stress e burnout. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

Concepts of Occupational Health Psychology 
Psychology, Health and Work: theories and concepts 
- Well-being, quality of life and health in organisations 
- Effects of work and health related stress  
- "Job control", physical health and psychological well-being 
- Management of stress prevention at work 
- Diagnosis and research of psychosocial risks 
 
Specific topics in Occupational Health psychology 
- Technostress 
- Interface between working, family-work 
- Questions concerning the second half of life 
- Burnout and mobbing "harassment" 
- Social Context and Occupational Health, curative and preventive interventions 
- Psychological Coaching 
- Positive Variables of organisations 
 
Intervention in situations of stress and burnout 
 

 
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 práticas de avaliação e 
intervenção, os conteúdos a abordar visam a demonstração de metodologias que cumprem estes objetivos, 
sempre integrados em modelos teóricos que as sustentam. 

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

Since the course aims at developing practical skills of assessment and intervention, the syllabus to be taught 
intends to demonstrate methods that meet these goals, nonetheless they are always integrated in theoretical 
models that underpin them. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

A avaliação será contínua ou final. 
A avaliação contínua incluirá os seguintes parâmetros: realização de duas provas escritas (40% da 
classificação final) + duas recensões críticas de artigos académicos (40% da classificação final) + 
apresentação de um tema, eleito de uma listagem a apresentar no inicio do semestre, numa aula (20% da 
classificação final) 

Page 65 of 158ACEF/1112/15477 — Guião para a auto-avaliação

2012-04-30http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=d6885417-607a-171...



 
No caso de impossibilidade ou insucesso na avaliação contínua o/a aluno/a terá, ainda, a possibilidade da 
avaliação final, a qual consistirá na realização de uma prova escrita abrangendo a totalidade dos conteúdos 
programáticos ministrados. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Evaluation will be continuous or final. 
Continuous assessment includes the following parameters: completion of two written examinations (40% of 
final grade), two critical reviews of academic articles (40% of final grade) and the presentation of a topic 
chosen from a list to be presented in class at the beginning of the semester (20% of final grade) 
In case of impossibility or failure to continuous assessment a student will also have the possibility of sitting a 
final examination which consists of writing an exam which covers the whole syllabus. 
 

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

Com uma preponderância da participação contínua, pretende-se o desenvolvimento continuo das 
competências na aplicabilidade dos conceitos que vão sendo desenvolvidos em ambiente de sala de aula. 
todo o processo centrado numa 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. 

With preponderance on continued participation, the main aim is the continuous development of skills in the 
applicability of the concepts that are being developed in class. The whole process focuses on practical 
analysis, with the presentation of cases and/or reflections on practical situations which can be included in the 
previously mentioned aspect, seeing that they aim at confronting the sustainability of the knowledge acquired. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Houdmont, J., Leka, S. (2008). Occupational Health Psychology. Nottingham: Ea-Ohp 
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 
Academy of Occupational Health Psychology, 7th Edition. Maia: ISMAI Publications. 
Quick, J. C., & Tetrick, L. E. (Eds.) (2003). Handbook of Occupational Health Psychology. Washington, DC: APA 
Schabracq, M.,Winnubst,J.,Cooper,C. (2003)The Handbook of Work & Health Psychology (2nd Ed.). West 
Sussex: Wiley. 
Schabracq, M., Cooper,C., Travers, C., Maanen, D. (2001). Occupational Health Psychology: the Challenge of 
Workplace Stress. London: The British Psychological Society 
(Outros textos a distribuir, e específicos às temáticas em discussão) 

 

Mapa IX - Modelos de Psicologia da Saúde Ocupacional 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Modelos de 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 (32 horas de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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 crítico. 
Aquisição de competências sobre 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: 

Acquisition of knowledge on the basis of occupational health psychology. 
Development of critical thinking skills. 
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Acquisition of skills of assessment, implementation and development of professional competences in 
occupational health psychology. 
Acquisition of skills required to exercise 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 
• Stress at work: stressors and effects on health  
• Violence and aggression in the workplace: "bullying" 
• Health and Safety in the organisational context 
• Work-family and family-work conflict  
• Risk assessment at work 
• Research and Intervention in Occupational Health Psychology 
• Healthy Organisations  
 

 
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 demonstração 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 it is a curricular unit that aims to develop theoretical and practical skills within a specific area, the 
syllabus is designed to address the demonstration of methods that meet these goals, nonetheless they are 
always integrated in theoretical models that underpin them, and fundamental issues inherent to Occupational 
and Health Psychology . 
 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Baseado no ensino por desenvolvimento de competências, os alunos serão chamados a participar ativamente 
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): 

Based on the education to develop skills, students will be asked to participate actively in class, so as to 
develop theoretical concepts, which once presented by the teacher, will also be presented in specificity by 
students. These take on the responsibility, supervised by the teacher, of teaching a lesson on pre-determined 
content, and also of organising the assessment. 
Thus, the teaching methodology is fundamentally participatory, where the assessment of the curricular unit, 
and its continuous component, will consider the following: 
- Critical review of two texts to be distributed in class (40%) 
- Presentation of a lecture (30%) 
- Proof of assessment of knowledge (15%) 
- Participation in classes and activities (15%) 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 
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Ao longo de todo o semestre, os alunos são envolvidos num sistema participativo de pesquisa e 
desenvolvimento das temáticas a desenvolver teoricamente, pretendendo-se assim que no fim consigam, e 
para alem dos conhecimentos teóricos adquiridos, a aquisição de competências na sua aplicabilidade. A 
constante estimulação de reflexões temáticas pretende que consigam desenvolver uma extensão dos corpos 
teóricos para a realidade, onde a Psicologia da Saúde Ocupacional desenvolve a sua atividade.  
 

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

Throughout the semester, students are involved in a participatory system of research and development of the 
themes to be developed theoretically, so that students achieve, besides theoretical knowledge, the acquisition 
of skills and their applicability. The constant stimulation of thematic reflections intends to develop an 
extension of theoretical approaches to reality, in which Occupational and Health Psychology develops its 
activity. 

 
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 
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: autor. 

 

Mapa IX - Modelos de Psicoterapia Psicodinâmicos e Fenomenológicos 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Modelos de Psicoterapia Psicodinâmicos e Fenomenológicos 

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

José Pereira da Conceição Martins (32 horas de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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. Identificar os meios de intervenção em saúde mental 
2. Compreender a importância da psicoterapia na intervenção em saúde mental 
3. Sistematizar os modelos psicoterapêuticos com especial incidência nos modelos humanistas. 
4. Caracterizar os modelos psicoterapêuticos do tipo humanista. 
5. Adquirir, nas suas grandes linhas, o modelo da Terapia Centrada no Cliente: técnica, atitudes, processo, 
terapeutas, clientes preferenciais, atualidade do modelo. 
6. Adquirir informações relativas à formação neste modelo. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

A student should be able to: 
1. Identify the means of intervention in mental health 
2. Understand the importance of psychotherapy in mental health intervention 
3. Systematize the psychotherapeutic models with particular emphasis on humanistic models. 
4. Characterize the type of humanistic psychotherapeutic models. 
5. Acquire, in general, the model of Client-Centered Therapy: technique, attitude, process, therapists, preferred 
clients/patients, and the updated model. 
6. Acquire information on training in this model. 
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1.Introdução: 
– Saúde Mental, doença mental e cura 
– Meios de recuperação da saúde mental: Naturais, sobrenaturais, científicos; Alguns dados históricos 
– Psicoterapia: Definições 
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– Psicoterapia: Sistematizações (modelos Psicoterapêuticos) 
2. Modelos Fenomenológicos: 
– Modelos existencialistas (Logoterapia de Victor Frankl e Rollo May, e a Gestalterapia). 
– Modelo humanista da Terapia Centrada no Cliente 
– Psicoterapia e Aconselhamento 
3. Terapia Centrada no Cliente: 
– Teoria da Personalidade subjacente 
– Teoria da Terapia 
– Setting Terapêutico 
– Técnica da N/ diretividade 
– Atitudes facilitadoras 
1. Escuta 
2. Centrado na pessoa 
3. Ambiente de calor Humano 
– O Processo Terapêutico: Fases 
– O Funcionamento Pleno 
– O Terapeuta Rogeriano 
– Os clientes preferenciais do Modelo 
– Dos pontos fortes e fracos do modelo 
– Da sua atualidade ou não atualidade 
4. Da formação para o modelo e das Associações em Portugal. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1.Introduction: 
- Mental Health, Mental illness and healing 
- Means of recovery of mental health: natural, supernatural, scientific, Some historical data 
- Psychotherapy: Definitions 
- Psychotherapy: systematisations (Psychotherapeutic Models) 
2. Phenomenological models: 
- Existentialist Models (Logotherapy by Victor Frankl and Rollo May, and Gestaltherapy). 
- Humanistic Model of Client-Centered Therapy 
- Psychotherapy and Counseling 
3. Client-Centered Therapy: 
- Underlying Personality Theory  
- Theory of Therapy 
- Therapeutic Setting 
- Technique of non/directivity 
- Facilitating Attitudes 
1. Listening 
2. Person-centered 
3. Human Heat Environment 
- The Therapeutic Process: Phases 
- The Full Operation 
- The Rogerian Therapist 
- The customer's preferred model 
- The strengths and weaknesses of the model 
- From updated or non-updated 
4. Training for the model and Associations in Portugal. 
 

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

1. No primeiro capítulo, introdução, procura-se dar resposta aos três primeiros objetivos do programa: 
Identificar os meios de intervenção em saúde mental, compreender a importância da psicoterapia na 
intervenção em saúde mental, sistematizar os modelos psicoterapêuticos com especial incidência nos 
modelos humanistas. 
2. No segundo capítulo, modelos Fenomenológicos, procura-se dar resposta ao quarto objetivo do programa: 
caracterizar os modelos psicoterapêuticos do tipo humanista 
3. O capítulo terceiro do programa, Terapia Centrada no Cliente, dá informações para a concretização do 
quinto objetivo: Adquirir nas suas grandes linhas o modelo da Terapia Centrada no Cliente: técnica, atitudes, 
processo, terapeutas, clientes preferenciais, atualidade do modelo. 
4. Finalmente, no capítulo quarto do programa, formação para o modelo e Associações em Portugal, procura-
se dar informações relativas ao sexto objetivo: Adquirir informações relativas à formação neste modelo. 

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

1. In the first chapter, introduction, we seek to respond to the first three program objectives: identifying the 
means of intervention in mental health, understanding the importance of psychotherapy in mental health 
intervention, systemising psychotherapeutic models with particular emphasis on humanistic models. 
2. In the second chapter, phenomenological models seek to meet the fourth objective of the syllabus: 
characterise the kind of humanistic psychotherapeutic models 
3. The third chapter, Client Centered Therapy, gives information on achieving the fifth goal: Acquire the broad 
outline/perspective of the model of Client-Centered Therapy: technique, attitude, process, therapists, preferred 
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clients, and the updated model. 
4. Finally, in chapter four, training for the model and Associations in Portugal, seeks to provide information 
concerning the sixth goal: regarding the formation in this model. 
 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Metodologias 
Procuramos que o ensino não seja apenas ocasião para transmissão de conhecimentos, mas aquisição de 
competências. Para tal: 
1. Recorremos a momentos expositivos  
2. Fazemos apelo a trabalhos de investigação, complementares da apresentação teórica.  
3. Gravamos sessões de terapia que seguidamente são objeto de análise.  
4. Permitimos a visualização de sessões de psicoterapia levadas a cabo por psicoterapeutas reconhecidos 
5. Organizamos dinâmicas de grupo com a finalidade de concretizar e aprofundar a teoria.  
Avaliação:  
1. A avaliação é tendencialmente “avaliação contínua” tendo em conta fatores como assiduidade, participação, 
investigação, mini-testes e outros fatores previamente acordados entre docentes e discentes. Além disso, os 
alunos têm ainda a possibilidade de uma avaliação final que pode fazer apelo a vários fatores entre os quais 
um exame escrito. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Methodologies 
Education is not only an opportunity to transmit knowledge, but also skills by: 
1. using expository moments  
2. doing research, complementary theoretical presentation. 
3. recording therapy sessions that are then analysed. 
4. visualising psychotherapy sessions conducted by well-known psychotherapists 
5. organising group dynamics in order to implement and develop the theory. 
Evaluation: 
1. Favoured Assessment is continuous though factors such as attendance, participation, research, mini-tests 
and other factors previously agreed on between teachers and students. In addition, students have the 
possibility of a final assessment which includes a written examination. 

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

- Como foi referido, procuramos que o ensino não seja apenas ocasião para uma transmissão de 
conhecimentos, mas que possibilite uma aquisição de competências. Também procuramos que o ensino seja 
centrado no aluno e não no professor. Para dar resposta a estes princípios básicos: 
- Recorremos aos pontos 1 e 2 referidos na metodologia para a apresentação teórica.  
- Utilizamos os pontos 3, 4, e 5 apresentados na metodologia: gravação de sessões de terapia seguidas 
análise, visualização de sessões de psicoterapia levadas a cabo por psicoterapeutas reconhecidos e 
dinâmicas de grupo com a finalidade de concretizar e aprofundar a teoria.  
- A avaliação também confirma estes princípios uma vez que tem em conta a aquisição de conhecimentos 
(testes e trabalhos) e de competências (participação e desempenho de papéis). 

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

As mentioned, teaching should not be just an occasion of transmitting knowledge, but also an acquisition of 
skills. We also seek that education be student-centered and not teacher-centred. To respond to these basic 
principles: 
- We use Sections 1 and 2 of the methodology for theoretical presentation. 
- We use Sections 3, 4, and 5 of methodology: recording therapy sessions followed by analysis, viewing 
psychotherapy sessions undertaken by well-known psychotherapists and group dynamics in order to 
implement and develop theory. 
- The assessment also confirms these principles since it accounts for the acquisition of knowledge (tests and 
studies) and skills (participation and performance of roles). 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Corey, G. (2000). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy (6th ed.). Pacific Grove, CA: 
Brooks/Cole. 
Rogers, C. (1974) Terapia Centrada no Cliente (trad.) Lisboa: Moraes Editores. 
Rogers, C. (1974) Tornar-se pessoa (trad.) Lisboa: Moraes Editores.  
Rogers, C. (1972), Grupos de Encontro (trad.) Lisboa: Moraes Editores.  
Rogers, C., Marian Kinget (1973) Psychothérapie et Relations Humanies (Vol I e II). Paris: Publications 
Universitaires de Luovain, Editions Beatrice- Nauwelaerts. 
Leal, I. (2005). Iniciação às Psicoterapias. Lisboa: Edições Fim de Século. 

 

Mapa IX - Consulta Psicológica na Infância e Adolescência 
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6.2.1.1. Unidade curricular: 
Consulta Psicológica na Infância e Adolescência 

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

Liliana Maria Alves de Meira (32h de contacto) 

 
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 UC são: (i) desenvolver competências básicas de formulação clínica cognitivo 
comportamental (CC) adaptada à infância e à adolescência; (ii) treinar e adquirir competências de elaboração 
de planos de intervenção psicológica com crianças e adolescentes baseados em protocolos CC 
empiricamente validados; e (iii) treinar estratégias e técnicas terapêuticas cognitivas e comportamentais 
adaptadas às características desenvolvimentais da infância e da adolescência. No final, o estudante deverá ser 
capaz de elaborar formulações de casos clínicos de crianças e adolescentes baseados em modelos de 
intervenção CC empiricamente validados, bem como de construir planos de intervenção com estratégias 
terapêuticas adaptadas à infância e adolescência. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The objectives of the curricular unit are to: (i) develop basic skills of cognitive-behavioral clinical formulation 
adapted to childhood and adolescence, (ii) train and acquire planning skills of psychological intervention with 
children and adolescents of cognitive-behavioral clinical formulation based in empirically validated protocols, 
and (iii) train strategies and cognitive and behavioral therapeutic techniques adapted to the developmental 
characteristics of childhood and adolescence. In the end, the student should be able to develop formulations 
of clinical cases of children and adolescents based on intervention models of clinical cognitive-behavioral 
formulation empirically validated, and build therapeutic intervention strategies tailored to childhood and 
adolescence. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1.Formulação clínica cognitivo-comportamental (CC) aplicada à infância e adolescência  
2.Perturbações da Eliminação: Enurese e Encoprese  
- Características clínicas 
- Formulação clínica e estratégias terapêuticas CC 
- Protocolo: Intervenção comportamental na enurese (Houts, 2010) 
3.Depressão 
- Características clínicas 
- Formulação clínica e estratégias terapêuticas CC  
- Protocolo: Terapia de grupo para adolescentes (Clarke & DeBar, 2010) 
4.Perturbação de Stress Pós-Traumático 
- Características clínicas 
- Formulação clínica e estratégias terapêuticas CC 
- Protocolo: Terapia CC Focada no Trauma (Cohen et al., 2006) 
5.Perturbação de oposição e conduta  
- Características clínicas 
- Formulação clínica e estratégias terapêuticas CC 
- Protocolo: Programa de treino parental (Kazdin, 2008) 
6.Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção  
- Características clínicas 
- Formulação clínica e estratégias terapêuticas CC 
- Protocolo: Programa de treino parental (Barkley, 2000) 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Cognitive-behavioral clinical formulation applied to children and adolescence 
2.Elimination Disorders : Enuresis and Encopresis 
- Clinical Characteristics  
- Clinical formulation and therapeutic strategies 
- Protocol: Behavioral intervention in enuresis (Houts, 2010) 
3.Depression 
- Clinical characteristics 
- Clinical formulation and therapeutic strategies  
- Protocol: Group therapy for adolescents (Clarke and Debar, 2010) 
4. Post-traumatic Stress Disorder 
- Clinical Characteristics 
- Clinical formulation therapeutic strategies 
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- Protocol: Trauma-Focused Therapy DC (Cohen et al., 2006) 
5.Opposition and conduct disorders  
- Clinical Characteristics 
--Clinical formulation and therapeutic strategies  
- Protocol: Parental Training Program (Kazdin, 2008) 
6.Hyperactivity and Attention Deficit Disorder 
- Clinical Characteristics 
- Clinical formulation and therapeutic strategies  
- Protocol: Parental Training Program (Barkley, 2000) 
 

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

Na continuidade dos conteúdos abordados na UC de Modelos de Consulta Psicológica na Infância e na 
Adolescência, esta UC foca-se na intervenção cognitivo-comportamental (CC) com crianças e adolescentes. O 
objetivo é desenvolver competências de formulação clínica CC adaptadas às especificidades das perturbações 
psicológicas na infância e à adolescência (e.g., perturbações da eliminação, depressão, PSPT, perturbação de 
oposição e de conduta, PHDA). Partindo das implicações práticas da formulação clínica CC de cada 
perturbação, são abordadas estratégias e técnicas de intervenção cognitivas e comportamentais gerais, 
organizadas e exemplificadas sob a forma de protocolos de intervenção com eficácia demonstrada. No final, 
espera-se que o estudante seja capaz de formular casos clínicos, bem como planear intervenções baseadas 
em protocolos de intervenção CC empiricamente validados e adaptados à infância e adolescência.  

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

In the continuity of the syllabus covered in the curricular unit of Models of Psychological Consultation in 
Childhood and Adolescence, this syllabus focuses on cognitive-behavioral intervention in children and 
adolescents. The goal is to develop skills for cognitive-behavioral clinical formulation and intervention adapted 
to the specificities of psychological disorders in childhood and adolescence (e.g., elimination disorders, 
depression, PTSD, oppositional and conduct disorder, ADHD). Based on the practical implications of a 
cognitive-behavioral clinical formulation, the intervention in each clinical disorder is exemplified through 
evidence-based protocols. In the end, the student should be able to formulate clinical cases, and plan 
interventions based on evidence-based cognitive-behavioral protocols adapted to childhood and adolescence. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As metodologias de ensino incluem: (i) a exposição oral dos conteúdos e respetiva análise e discussão em 
grande grupo; (ii) a análise e formulação clínica CC de casos práticos, em pequeno e em grande grupo; (iii) a 
elaboração de planos de intervenção CC, em pequeno e em grande grupo; e (iv) o treino de estratégias e 
técnicas de intervenção recorrendo à modelagem (e.g., role playing).  
A avaliação da UC inclui: (i) a avaliação contínua através da realização de dois mini-testes. Cada mini-teste 
consiste na formulação clínica de um caso prático, bem como na elaboração do respetivo plano de 
intervenção. Cada mini-teste vale 50% da nota final; e (ii) a avaliação final através de um exame escrito que 
inclui, quer questões de resposta direta sobre os conteúdos abordados ao longo das aulas, quer a formulação 
clínica de um caso prático e do respetivo plano de intervenção. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching methods include: (i) oral presentation of the syllabus, relevant technical analysis and discussion 
in a large group, (ii) analysis and cognitive-behavioral clinical formulation of case studies in small and large 
groups, (iii) preparation of cognitive-behavioral intervention plans in small and large groups, and (iv) train 
strategies and intervention techniques by using the modeling (e.g., role playing). 
Evaluation of the curricular unit includes: (i) continuous assessment by doing two mini-tests. Each mini-test 
consists of the formulation of a clinical practical cases, as well as the development of the respective plan of 
action. Each mini-test is worth 50% of final grade, and (ii) final evaluation is a written examination which 
includes both answers to questions about the syllabus taught in class, related to a clinical case study and the 
respective intervention plan. 

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

A UC tem como objetivo global dotar o estudante de competências básicas de formulação clínica e 
intervenção cognitivo comportamental com crianças e adolescentes, empiricamente apoiadas. Tendo por 
referência este objetivo geral, as aulas de exposição oral dos conteúdos teóricos pela docente são 
intercaladas com aulas práticas de análise e formulação clínica de casos práticos e dos respetivos planos de 
intervenção, em pequeno e em grande grupo. A exemplificação prática da aplicação dos conteúdos teóricos 
operacionalizada pelo próprio estudante otimiza o potencial de aprendizagem de competências básicas de 
formulação clínica cognitivo comportamental adaptada à infância e à adolescência, bem como de elaboração 
de planos de intervenção psicológica com eficácia demonstrada. Do mesmo modo, sempre que novas 
estratégias e técnicas terapêuticas são introduzidas, a docente modela a respetiva aplicação prática com o 
objetivo de o estudante as treinar e compreender a sua adaptação às características desenvolvimentais da 
infância e da adolescência.  
O formato das metodologias de avaliação permite consolidar as competências esperadas ao exigir do 
estudante o domínio autónomo da capacidade de análise e de formulação clínica de casos práticos, bem como 
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de elaboração de planos de intervenção coerentes e baseados em protocolos com eficácia demonstrada. 

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

The curricular unit has an overall goal; this is, to provide the student with the basic skills of cognitive-
behavioral clinical formulation and intervention with children and adolescents, empirically supported. Hence, 
lectures regarding the syllabus are interspersed with practical and clinical analysis and formulation of practical 
cases and the respective plans, both in small and large groups. The exemplification of a practical application of 
theoretical concepts operationalized by the student enhances the learning potential of basic cognitive-
behavioral clinical formulation adapted to childhood and adolescence, along with the plans of psychological 
intervention with demonstrated efficacy. Similarly, where new strategies and therapeutic techniques are 
introduced, the teacher outlines the relevant technical practical application in order to train students to 
understand and adapt to the developmental characteristics of childhood and adolescence. 
The format of the assessment methodologies enables the consolidation of the required skills of a Master 
student who has the autonomous capacity for analysis and formulation of clinical practical cases and the 
preparation of intervention plans consistent with and based on protocols of proven efficacy. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Weisz, R. J. & Kazdin, A. E. (Eds.). (2010). Evidence-based psychotherapies for children and adolescents (2nd 
ed.). NY: The Guilford Press. 
Kendall, P. C. (Ed.). (2012). Child and adolescent therapy: Cognitive-behavioral procedures (4th ed.). NY: The 
Guilford Press 
Carr, A. (2006). The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology: A Contextual Approach (2nd Ed.). 
NY: Routledge 
Cohen, J. A., Mannarino, A. P., & Deblinger, E. (2006). Treating trauma and traumatic grief in children and 
adolescents. NY: The Guilford Press. 
Kazdin, A. E. (2008). Parent management training: Treatment for oppositional, agressive, and antissocial 
behavior in children and adolescents. Oxford: Oxford University Press. 
Barkley, R. A. (2000). Taking charge of ADHD: The complete, authoritative guide for parents (Revised edition). 
NY: The Guilford Press. 
Persons, J. B. (2008). The case formulation approach to cognitive – behavior therapy. NY: The Guilford Press. 

 

Mapa IX - Modelos de Psicoterapia Cognitivo-Comportamentais 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Modelos de Psicoterapia Cognitivo-Comportamentais 

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

Liliana Maria Alves de Meira (32h horas de contacto) 

 
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 UC são: (i) rever e aprofundar conhecimentos sobre os princípios teóricos de base da 
intervenção cognitivo-comportamental nas suas sucessivas fases de desenvolvimento; (ii) dominar os 
principais modelos de intervenção cognitivo-comportamental; e (iii) treinar competências de intervenção 
cognitivo-comportamental, nas suas diferentes modalidades. No final, o estudante deverá dominar os 
pressupostos teóricos de diferentes modelos de intervenção cognitivo – comportamental, ser capaz de 
identificar os mecanismos cognitivo – comportamentais associados às origens e manutenção de perturbações 
psicológicas e compreender a sua aplicação prática na intervenção clínica através de estratégias e técnicas 
cognitivas e comportamentais. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The objectives of this curricular unit are to: (i) review and develop knowledge of basic theoretical principles of 
cognitive-behavioral intervention in its successive stages of development, (ii) master the major models of 
cognitive-behavioral intervention, and (iii) train skills of cognitive-behavioral therapy, in its different forms. In 
the end, the student should master theoretical assumptions of different models of cognitive - behavioral 
intervention, be able to identify the mechanisms, cognitive behavioral factors, associated with the origins and 
maintenance of psychological disorders as well as understand its practical application in clinical intervention 
through cognitive and behavioral strategies and techniques. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1.Introdução aos modelos cognitivo–comportamentais e seus princípios de base 
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2.Modelos Comportamentais-1ª geração 
2.1.Condicionamento Clássico 
2.1.1.Pressupostos de base 
2.1.2.Aplicações terapêuticas: Estratégias e técnicas 
2.2. Condicionamento Operante 
2.2.1.Fenómenos e pressupostos de base 
2.2.2.Aplicações terapêuticas 
3. Aprendizagem social 
4. Modelos Cognitivos–2ª geração 
4.1.Princípios gerais dos modelos de 2ª geração 
4.2.Terapia Racional Emotiva e Comportamental de A. Ellis 
4.2.1.Formulação ABC 
4.2.2.Identificação de crenças irracionais 
4.3.Terapia Cognitiva de A. Beck 
4.3.1.Pensamentos automáticos, erros e esquemas cognitivos 
4.3.2.Estratégias e técnicas de reestruturação cognitiva 
4.3.3.Atualizações da terapia cognitivo-comportamental – J. Beck 
4.4.Desenvolvimentos nos modelos de 2ª geração - Modelo de terapia focada nos esquemas de J.  
5.Modelos baseadas no Mindfulness e na Aceitação – 3ª geração 
6.Treino de estratégias e técnicas cognitivo-comportamentais. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1.Introduction to the cognitive - behavioral model and its basic principles  
2. Behavioral Models – 1st generation 
2.1. Classical Conditioning 
2.1.1. Assumptions 
2.1.2.Applications of Therapeutic Strategies and techniques 
2.2. Operant Conditioning  
2.2.1.Phenomonom and underlying assumptions 
2.2.2.Therapeutic applications 
3. Social learning 
4. Cognitive Models – 2nd Generation 
4.1. General Principles 2nd generation models 
4.2.Rational, Emotional and behavioural therapy by A. Ellis 
4.2.1. ABC Formulation 
4.2.2.Identifying irrational beliefs  
4.3. Cognitive Therapy by A. Beck 
4.3.1.Automatic thoughts, errors, and cognitive schemes 
4.3.2.Strategies and cognitive restructuring techniques 
4.3.3.Updated cognitive-behavioral therapy - J. Beck 
4.4.2nd generation models developments - Model of schema focused therapy - J. Young  
5.Models based on Mindfulness and Acceptance – 3rd generation 
6.Training strategies and cognitive-behavioral techniques. 

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

A unidade curricular está temporalmente organizada de acordo com as três principais gerações de modelos 
cognitivo comportamentais: os modelos comportamentais, os cognitivos e os baseados no mindfulness e 
aceitação, apesar de o foco central ser os modelos de 1ª e de 2ª geração. Esta abordagem aos modelos 
cognitivo comportamentais permite desde logo ao estudante rever e aprofundar o conhecimento dos 
princípios teóricos de base da intervenção cognitivo-comportamental nas suas sucessivas fases de 
desenvolvimento. Do mesmo modo, ao aprofundar cada modelo e as respetivas implicações para a prática 
clínica, o estudante tem a oportunidade de compreender as especificidades dos princípios gerais que regem a 
intervenção clínica cognitivo comportamental. Por último, o contacto com diferentes estratégias e técnicas 
terapêuticas cognitivas e comportamentais, permite ao estudante estabelecer a ponte dos pressupostos 
teóricos para a intervenção clínica nas suas diferentes modalidades.  

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

The curricular unit is organised according to three main generations of cognitive behavioral models: 
behavioral models, the cognitive models and the mindfulness and acceptance-based ones, although the 
central focus is the models of 1st and 2nd generation. This approach to cognitive-behavioral models allows 
students to immediately review and enhance their knowledge of basic theoretical principles of cognitive-
behavioral intervention in its successive stages of development. Similarly, by enhancing each model and 
individual implications for clinical practice, the student has the opportunity to understand the specifics of the 
general principles governing cognitive-behavioral clinical intervention . Finally, the contact with different 
strategies and cognitive and behavioral therapy techniques, enables students to bridge the gap of the 
theoretical background for clinical intervention in its different forms. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As metodologias de ensino incluem a exposição oral dos conteúdos pela docente; a visualização, análise e 
discussão em grande grupo de vídeos exemplificativos da aplicação dos conteúdos teóricos à prática clínica 
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(e.g., vídeo APA series de Judith Beck sobre Terapia Cognitiva); o recurso a diferentes perturbações 
psicológicas e casos clínicos para exemplificar a aplicação dos conteúdos teóricos; e o treino e 
exemplificação de técnicas terapêuticas (e.g., relaxamento muscular progressivo; questionamento socrático; 
exercícios de meditação) em grande grupo. 
A avaliação da unidade curricular inclui: (i) a avaliação contínua, através da realização de dois mini-testes 
(50%/50%) e de 75% de assiduidade às aulas; e (ii) a avaliação final através da realização de um exame (100%). 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching methods include oral presentation of the syllabus by the teacher in large groups, through the 
visualization, analysis and discussion of videos of exemplary application of theoretical concepts to clinical 
practice (e.g., APA video series by Judith Beck about cognitive therapy), the use of different psychological 
disorders and clinical cases to illustrate the application of theoretical concepts, and training and 
exemplification of therapeutic techniques (e.g., progressive muscle relaxation, Socratic questioning, 
meditation exercises) in large groups. 
Evaluation of the curricular unit includes: (i) continuous assessment by performing two mini-tests (50% / 50%) 
and 75% attendance of classes and (ii) the final evaluation by performing one single 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 dos conteúdos, a visualização, análise e discussão de vídeo exemplificativos da aplicação 
terapêutica dos contributos teóricos e empíricos de cada modelo cognitivo comportamental abordado, bem 
como a sua exemplificação através da origem e manutenção de diferentes perturbações psicológicas e da 
intervenção em casos clínicos, permitem ao estudante alcançar os dois primeiros objetivos da UC: (i) rever e 
aprofundar conhecimentos sobre os princípios teóricos de base da intervenção cognitivo-comportamental nas 
suas sucessivas fases de desenvolvimento; e (ii) dominar os principais modelos de intervenção cognitivo-
comportamental. O treino e exemplificação de técnicas terapêuticas (e.g., relaxamento muscular progressivo; 
questionamento socrático; exercícios de meditação) em grande grupo, permite ao estudante alcançar o último 
objetivo da UC correspondente a desenvolver competências de intervenção cognitivo-comportamental, nas 
suas diferentes modalidades. Deste modo, espera-se que no final, o estudante domine os pressupostos 
teóricos de diferentes modelos de intervenção cognitivo – comportamental, seja capaz de identificar os 
mecanismos cognitivo – comportamentais associados às origens e manutenção de perturbações psicológicas 
e compreenda a sua aplicação prática na intervenção clínica através de estratégias e técnicas cognitivas e 
comportamentais.  

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

The oral presentation of the syllabus, visualization, video analysis and discussion of exemplary therapeutic 
applications of theoretical and empirical contributions of each cognitive-behavioral model discussed, as well 
as its exemplification through the origin and maintenance of various psychological disorders and intervention 
in clinical cases, allow students to achieve the first two goals of the curricular units: (i) to review and increase 
knowledge of basic theoretical principles of cognitive-behavioral intervention in its successive stages of 
development, and (ii) to master the major models of cognitive-behavioral intervention . The training and 
exemplification of therapeutic techniques (e.g., progressive muscle relaxation, socratic questioning, meditation 
exercises) in large groups, allows students to achieve the ultimate goal of the curricular unit and develop skills 
relevant to cognitive-behavioral intervention, in its different forms. Thus, it is expected that in the end, students 
understand the theoretical assumptions of different models of cognitive - behavioral intervention, as well as be 
able to identify the mechanisms of cognitive behavioral factors associated with the origins and maintenance of 
psychological disorders plus comprehend its practical application in the intervention through clinical 
strategies and cognitive and behavioral techniques. 
 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Gonçalves, Ó. (1991). Introdução às psicoterapias comportamentais. Coimbra: Quarteto. 
Gonçalves, Ó. (1993). Terapias cognitivas: Teorias e práticas. Porto: Edições Afrontamento. 
Dobson, K. S. (Ed.). (2010).Handbook of Cognitive – Behavioral Therapies (3rd ed.). NY: The Guilford Press. 
Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F. & Emery, G. (1997). Terapia cognitiva da depressão. Porto Alegre: Artes 
Médicas. (publicado originalmente em 1979) 
McMullin, R. E. (2000). The new handbook of cognitive therapy techniques. NY: Norton & Company. 
Barlow, D. H. (Ed.) (2001). Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment manual. NY: 
The Guilford Press. 
Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2003). Schema therapy: A practitioner’s guide. NY: The Guilford 
Press. 
Hayes, S. C., Follette, V. M., & Linehan, M. (Eds.) (2004). Mindfulness and acceptance: Expanding the cognitive-
behavioral tradition. NY: The Guilford Press. 

 

Mapa IX - Avaliação, Diagnóstico Diferencial e Formulação Clínica 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
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Avaliação, Diagnóstico Diferencial e Formulação Clínica 

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

Carla Alexandra Castro Cunha (32 horas de contacto)  

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

Não se aplica. 

 
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 avaliação psicológica adequada, aliada à entrevista clínica, o estabelecimento de um diagnóstico 
psicopatológico preciso e a sistematização da informação recolhida numa formulação de caso teoricamente 
fundamentada do sujeito, são competências fundamentais para a intervenção psicológica em contextos 
clínicos e forenses. Assim, os objectivos desta unidade curricular são: 
1.Capacitar os/as estudantes para a prática adequada da avaliação e entrevista psicológica com vista ao 
estabelecimento de diagnósticos psicopatológicos e de diagnósticos diferenciais, relevantes para múltiplos 
contextos de exercício da psicologia clínica e da consulta psicológica 
2.Promover competências de elaboração de relatórios de avaliação clínica adequados ao serviço a prestar 
3.Promover a conceptualização de situações clínicas e planificação de hipóteses de trabalho(i.e. formulação 
de caso), de acordo com modelos teóricos relevantes, potenciando a sua integração coerente com planos de 
intervenção terapêutica. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

An adequate psychological assessment, allied to the clinical interview, and the establishment of an accurate 
psychopathological diagnosis and the organization of the collected information in a theoretically integrated 
case formulation, are fundamental competences for psychological interventions in clinical and forensic 
contexts. Thus, the goals of this curricular unit are:  
1. Develop an adequate practice of psychological assessment and clinical interview leading to the 
establishment of a psychopathological diagnosis, through a differential diagnostic reasoning, relevant for the 
multiple practice contexts of psychological counseling 
2. Promote the ability to elaborate psychological assessment reports adequate for clinical and forensic 
services 
3. Promote the conceptualization of clinical situation and devise working hypothesis (i.e. case formulation), 
according to relevant theoretical models, that will potentiate a coherent integration with intervention plans. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Noções introdutórias: Princípios básicos da consulta psicológica, competências de atendimento e 
exploração de problemas e procedimentos de avaliação e análise de casos 
 
2. Critérios de decisão diagnóstica diferencial das principais categorias diagnósticas e questões de despiste: 
Perturbações da ansiedade, Perturbações de humor, Perturbações do comportamento alimentar, Perturbações 
psicóticas, Perturbações pela utilização de substâncias, Perturbações da personalidade 
 
3.Avaliação e entrevista clínica: Questões gerais de entrevista clínica e avaliação do Exame de Estado Mental 
3.1Análise e aplicação da SCID-I e SCID-II 
3.2Elaboração de relatórios clínicos 
 
4.Formulação de caso: Princípios básicos 
4.1Aspectos centrais da formulação segundo o modelo cognitivo-comportamental (CBT); Especificidades em 
diferentes quadros psicopatológicos  
4.2.Aspectos gerais da formulação segundo o modelo de terapia focada nas emoções (EFT); Especificidades 
em diferentes quadros psicopatológicos  

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Introductory notion: Basic principles of psychological counseling, counseling skills for the exploration of 
problems and procedures in the assessment and analysis of cases 
 
2. Diagnostic decision criteria in the main diagnostic categories and questions for its assessment: Anxiety 
disorders, Mood disorders, Eating behavior disorders, Psychotic disorders, Disorders related to substance 
use, Personality disorders 
 
3. Clinical interview and assessment: General issues of clinical interview and Mental Status examination 
3.1. Analysis and application of the SCID I and II 
3.2. Elaboration of clinical reports 
 
4. Case formulation: Basic principles 
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4.1. Central aspects of case formulation according to the cognitive behavioral model; Specificities for multiple 
psychopathological disorders 
4.2. Central aspects of case formulation according to the emotion-focused therapy model; Specificities for 
multiple psychopathological disorders 

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

A capacitação para a prática da avaliação no estabelecimento do diagnóstico psicopatológico e diagnóstico 
diferencial (obj. 1) será concretizada através dos pontos 1 (Princípios básicos da consulta, competências de 
atendimento e procedimentos de avaliação/análise de casos), 2 (Critérios de decisão diagnóstica e questões 
de despiste) e 3 (Avaliação e entrevista clínica: Questões gerais; Exame de Estado Mental; Análise/aplicação 
da SCID I-II) do programa. As competências de elaboração de relatórios de avaliação clínica adequados (obj. 2) 
vão ser cumpridas com o ponto 3 (Elaboração de relatórios clínicos). O desenvolvimento da conceptualização 
de casos e planificação de hipóteses de trabalho de acordo com modelos relevantes (i.e. formulação de caso – 
obj. 3) vai ser atingido através do ponto 4 (Formulação de caso: Aspectos centrais no modelo cognitivo-
comportamental em diferentes quadros; Aspectos gerais da formulação no modelo de terapia focada nas 
emoções em diferentes quadros). 

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

Training for the practice of assessing the establishment of the psychopathological diagnosis and differential 
diagnosis (objective 1) shall be implemented through Section (Basic Principles of consultation, service skills 
and assessment procedures/case studies), 2 (Decision Criteria of diagnostic and screening issues) and 3 
(Evaluation and clinical interview: general questions; Examination of mental state, Analysis / application of 
SCIDI-II) program. The skills of reporting adequate clinical evaluation (objective 2) will be complied with section 
3 (Reporting clinical trials). The development of case conceptualization and planning of working hypotheses in 
accordance with relevant models (i.e. case formulation- objective 3) will be achieved through Section 4 
(Formulation of the case: the central aspects of the cognitive-behavioral model in different frames; general 
formulation of the model of care focused on emotions in different frames). 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O ensino presencial teórico-prático recorre a:  
a)Exposição oral (recurso a slides) 
b)Modelagem de competências de entrevista pela docente na sala de espelho unidireccional 
c)Treino de aplicação da entrevista em grupos, com discussão de dificuldades 
d)Exercícios de análise de casos para estabelecimento de diagnóstico e diagnóstico diferencial 
e)Condução da entrevista clínica (SCID I-II) na avaliação de um caso 
f)Discussão com profissionais sobre os desafios de aplicação da SCID I-II 
g)Formulação de caso e hipóteses de trabalho 
A avaliação contínua engloba:  
1)Avaliação individual da participação na aula (10%);  
2)Realização em grupo de relatório clínico de aplicação da SCID I e II (40%);  
3)Relatório de formulação de caso e apresentação em grupo na aula (50%).  
A avaliação final consiste num exame escrito. 
A avaliação em cada mestrado distingue-se pelos casos analisados pelos alunos (e.g.diagnósticos mais 
comuns na intervenção forense para alunos de Psicologia da Justiça). 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

In- classroom theoretical and practical teaching: 
a) Oral presentation (use of slides) 
b) Adjust interview skills by in the room with one-way mirror 
c) Train the implementation of the interview in groups, with discussion of difficulties 
d) Exercises of case analysis for establishing diagnosis and differential diagnosis 
e) Conduct a clinical interview (SCID I-II) in the assessment of a case 
f) Talk with professionals about the challenges of applying SCID I-II 
g) Formulate a case and work hypotheses 
Continuous assessment includes: 
1) Individual assessment of class participation (10%); 
2) A group clinical report of the application of SCID I and II (40%); 
3) Report of case formulation and group presentation in class (50%). 
Final assessment consists of a written examination. 
The assessment in each Master differs from the cases analysed by the students (e.g.most common diagnoses 
in the intervention for students of Forensic Psychology). 

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

A exposição oral (com slides) efectuada pela docente permite:  
a)Introduzir os princípios da consulta psicológica, as competências de atendimento e os procedimentos de 
avaliação e análise de casos;  
b)Rever os critérios de decisão diagnóstica diferencial das principais categorias diagnósticas e questões de 
despiste: Perturbações da ansiedade, de humor, do comportamento alimentar, psicóticas, relacionadas com a 
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utilização de substâncias, da personalidade;  
c)Focar as principais dimensões a ter em conta na avaliação psicopatológica, entrevista clínica e avaliação do 
Exame de Estado Mental, bem como na aplicação da SCID-I e SCID-II; 
d)Focar as dimensões a considerar na elaboração de relatórios clínicos apropriados. 
Desta forma, os/as estudantes tomam conhecimento das dimensões a ter em conta na prática adequada da 
avaliação e entrevista psicológica com vista ao estabelecimento do diagnóstico psicopatológico e de 
diagnósticos diferenciais, relevantes para múltiplos contextos de exercício da psicologia clínica e da consulta 
psicológica (objectivo 1) e também das dimensões relevantes na elaboração de relatórios de avaliação clínica 
adequados ao serviço a prestar (objectivo 2).Além disso, a apresentação oral feita pela docente acerca: i) dos 
princípios básicos na formulação de caso e de aspectos centrais da formulação segundo o modelo cognitivo-
comportamental em diferentes quadros psicopatológicos e ii) dos aspectos gerais da formulação segundo o 
modelo de terapia focada nas emoções em diferentes quadros psicopatológicos, permite desenvolver nos/as 
estudantes a conceptualização de situações clínicas e planificação de hipóteses de trabalho (i.e. formulação 
de caso), de acordo com modelos teóricos relevantes, potenciando a sua integração coerente com planos de 
intervenção terapêutica (objectivo 3).  
Paralelamente, a modelagem de competências de entrevista pela docente na sala de espelho unidireccional, os 
treinos de aplicação da entrevista em grupos, com discussão de dificuldades e a condução da entrevista 
clínica (SCID I-II) na avaliação de um caso (para a realização de um dos trabalhos de avaliação dos/as 
estudantes) e o momento de discussão com profissionais sobre os desafios de aplicação da SCID I-II 
proporcionado numa aula permitirá reforçar os objectivos 1 e 2 (acima). Nota:Estes profissionais estão 
envolvidos no recrutamento de clientes para o ensaio clínico com clientes deprimidos, financiado pela FCT e a 
decorrer no ISMAI, comparando os efeitos da Terapia Focada nas Emoções com a Terapia Cognitivo-
Comportamental para a depressão. 
Por último, o trabalho de formulação de caso e apresentação na aula permite aperfeiçoar as competências de 
formulação clínica (objectivo 3).O facto dos/as estudantes de diferentes mestrados (Psicologia da Justiça 
versus Psicologia Clínica e da Saúde) se focarem em casos distintos, permite aprofundar as competências 
mais relevantes para a avaliação e formulação de caso congruentes com a prática clínica ou forense. 

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

Oral presentation (with slides) by the teacher includes:  
a) Introducing the principles of psychological counseling, skills of care and procedures for the assessment 
and analysis of cases; 
b) reviewing the decision criteria for differential diagnosis of the main categories of diagnosis and screening 
questions: disorders of anxiety, mood, eating behavior, psychosis, related to the use of substances, of 
personality; 
c) Focusing on the key dimensions to be considered in assessing psychopathology, clinical interview and 
assessment of the Mental State Examination, and in the administration of SCID-I and SCID-II; 
d) Focusing on the different dimensions to be considered in appropriate clinical reports. 
Thus, students become aware of the important dimensions to be carried out in accurate practice of 
psychological assessment and interview. Additionally, this establishes the diagnosis of psychopathology and 
differential diagnosis, relevant to multiple contexts of clinical psychology and psychological counseling 
(objective 1) and also the dimensions relevant to the planning of clinical examination appropriate to the 
provided service (objective 2). 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

American Psychiatric Association (2002). DMS-IV-TR. Lisboa: CLIMEPSI. 
 
Antony, M. M., & Barlow, D. H. (Eds.) (2002). Handbook of assessment and treatment planning for 
psychological disorders. New York: Guilford. 
 
Eells, T. D. (2007). Handbook of psychotherapy case formulation (2nd. Edition). New York: Guilford Press. 
 
Othmer, E., & Othmer, S. (2003). A entrevista clínica utilizando o DSM-IV-TR (vol.1). Porto Alegre: Artmed. 
 
Paivio, S.C. & Pascual-Leone, A. (2010). Emotion-focused therapy for complex trauma: An integrative 
approach. Washington, DC: American Psychological Association Press. 
 
Sturmey, P. and McMurran, M. (Eds.) (2011). Forensic case formulation: Emerging issues in forensic case 
formulation. Chichester, UK: John Wiley & Sons.  
 
Trzepacz, P. T., & Baker, R. W. (2001). Exame psiquiátrico do estado mental. Lisboa: Climepsi.  
 
Zayfert, C., & Becker, C. B. (2007). Cognitive-behavioral therapy for PTSD: A case formulation approach. New 
York: Guilford Press. 

 

Mapa IX - Metodologia de Investigação Aplicada à Intervenção 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Metodologia de Investigação Aplicada à Intervenção 
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo): 

Helena Manuela Mendes Oliveira (32h de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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 Metodologia de Investigação Aplicada à Intervenção 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 das metodologias de investigação na intervenção em 
Psicologia Clínica e da Saúde;  
• Promover o desenvolvimento de competências para elaborar um projeto de investigação acerca da 
intervenção conduzida, quer em termos individuais, de grupo, ou institucionais, tendo em conta os propósitos 
remediativos, preventivos ou promotores de competências;  
• 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 Methodology of Applied Research to Intervention aims at developing knowledge and skills 
that enable students to outline quantitative research projects as well as undertake that same research. The 
purpose is to: 
• encourage the acquisition of knowledge concerning research methodologies in intervention in Clinical and 
Health Psychology; 
• promote the development of skills to plan a research project about conducted intervention, in individual, 
group, or institutional terms, by taking into account the purposes of remediation, prevention or promotion 
skills; 
• promote skills of choice and suitability of methods for collecting and analysing 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: 

I. A investigação aplicada à intervenção 
II. Métodos quantitativos de análise de dados 
1. Desenhos de investigação 
2. Testes de hipóteses 
3. Principais escalas de medida 
III. Construção e gestão de bases de dados em SPSS® 
1. Os menus do SPSS® 
2. A construção da base de dados 
3. Gráficos, tabelas e outras formas de apresentação de resultados 
IV. Estatística descritiva 
V. Estatística inferencial 
1. Testes paramétricos e não paramétricos  
2. Associação entre variáveis 
3. Testes de diferenças para amostras independentes 
4. Testes de diferenças para amostras emparelhadas 
5. Análise de variância 
VI. Análise e interpretação de dados 
1. Sumariar e relatar dados 
2. Interpretar resultados 
3. Elaborar sínteses conclusivas. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

I. Applied research to intervention 
II. Quantitative methods of data analysis 
1. Research designs 
2. Hypothesis testing 
3. Main measuring scales 
III. Constructing and managing databases by using SPSS ® 
1. The menus of SPSS ® 
2. The construction of the database 
3. Charts, tables and other forms of reporting 
IV. Descriptive statistics 
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V. Inferential statistics 
1. Parametric and nonparametric tests 
2. Association between variables 
3. Comparison tests for independent samples 
4. Comparison tests for paired samples 
5. Analysis of variance 
VI. Analysis and interpretation of data 
1. Summarising and reporting data 
2. Interpreting results 
3. Preparing conclusive summaries 

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

Nesta UC, há uma estreita ligação entre os conteúdos e os objetivos da mesma. Assim, e tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos acerca das metodologias de investigação na intervenção em Psicologia Clínica e 
da Saúde, o programa inclui uma abordagem mais teórica acerca das fases que a investigação aplicada à 
intervenção contempla.  
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, 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 involves a close link between the syllabus and its objectives. Thus, in order to acquire 
knowledge about the research methodologies regarding intervention in Clinical and Health Psychology, the 
program includes a more theoretical approach concerning the phases which involves applied research for 
intervention. 
The aim is to promote the development of planning and implementation skills of research projects, as well as 
encourage skills of choice of collection methods and data analysis most appropriate to each situation, the 
syllabus of the curricular unit includes different approach methods of quantitative analysis. 
Finally, and in order to develop skills of data analysis, reporting and interpretation of results, a strong practical 
component is included based on the resource and exploration potential of the 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, bem como pela participação 
dos alunos na resolução de problemas. 
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 30%, 30% e 40%, 
respetivamente. 
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 be taught through lectures and active teaching methods which will include the use of the 
video projector, the presentation of practical cases to solve, as well as the participation of students in 
theoretical and conceptual discussion. In practical class, the computer and the SPSS ® program will be used 
to develop skills of data analysis through case studies, plus the participation of students in problem solving. 
Evaluation will be continuous or final. Continuous assessment requires the mandatory attendance by students 
in 75% of classes, which include three periods of assessment: students do worksheets on the SPSS which are 
evaluated as final examinations, 30 %, 30% and 40% respectively. 
Final evaluation consists of a written examination, which covers the whole syllabus (theoretical and practical), 
and is 100% of the final classification. 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
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 aplicada à intervenção 
psicológica. Assim, através do recurso ao método expositivo, caraterizam-se as diferentes fases de 
elaboração e implementação de um projeto de investigação. 
Dado que os objetivos desta unidade curricular ultrapassam o domínio do saber, e incluem a promoção de 
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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 will use the teaching methodology of oral presentation of the syllabus along with the 
presentation of practical activities. Oral presentations aim at achieving the goals through which one wants 
students to acquire knowledge regarding the performance of applied research to psychological intervention. 
Thus lectures will caracterise the different phases of the planning and implementation of a research project. 
Since the objectives of this curricular unit go beyond knowledge, and include the encouragement of skills in 
the field of know-how in the planning and implementation of research projects, the adoption active teaching 
methods and techniques becomes imperative. Therefore, we resort to the active teaching method, through 
which, from practical examples, students are led to perform all phases of quantitative scientific research, this 
is, databases prepared in SPSS ®, practical tasks aimed at data editing and manipulation of different types of 
variables. These proposed database tasks are for students to develop skills of descriptive data analysis, as 
well as their presentation in writing in accordance with the regulations. The active teaching method is also one 
that serves as a basis for developing skills of inferential statistical analysis along with the ability to present the 
results, interpret them and draw conclusions from the data. 
It is important to mention that all in-class practical activities are accompanied by explanations of the 
theoretical fundaments which underlie its implementation.  
The combination of lectures and active teaching methods aim to acquire knowledge on the one hand, and 
encourage competence, on the other, and consequently this is reflected in the way students are assessed in 
this curricular unit. Thus, the three assessment periods in the form of continuous assessment and the final 
evaluation both assess the knowledge and skills acquired. Furthermore, evaluation includes a practical 
component which should be conducted based on the software used in class (SPSS ®). Subsequently, the 
intention 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: 

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS: (and sex and drugs and rock ’n’ roll). Los Angeles: Sage. 
Fortin, M. F. (2003). O processo de investigação – da concepção à realização. Loures: Lusociência. 
Marôco, J. (2010). Análise Estatística com o PASW Statistics (ex-SPSS). Pêro Pinheiro: Report Number. 
Martinez, L.F., & Ferreira, A.I. (2008). Análise de dados com SPSS. Primeiros Passos. Escolar Editora: Lisboa. 
Martins, C. (2011). Manual de análise de dados quantitativos com recurso ao IBM® SPSS®: Saber decidir, fazer, 
interpretar e redigir. Braga: Psiquilíbrios Edições. 

 

Mapa IX - Modelos de Consulta Psicológica na Infância e Adolescência 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Modelos de Consulta Psicológica na Infância e Adolescência 

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

Eva Inês Costa Martins (32 horas de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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): 
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Espera-se que o(a) aluno(a) seja capaz de:  
1) enquadrar os problemas de crianças e adolescentes dentro de uma perspetiva desenvolvimental e 
multicontextual da psicopatologia do desenvolvimento; 
2) adquirir competências de consulta psicológica adaptadas à especificidade dos períodos desenvolvimentais 
em causa - infância e adolescência - reconhecendo as implicações éticas da sua ação; 
3) fazer a avaliação de um caso clínico com base em instrumentos categorias (e.g., DSM-IV-TR) e dimensionais 
(e.g., Modelo Multiaxial de Achenbach); 
4) elaborar uma formulação clínica de casos, suportada teoricamente e partindo de dados resultantes do 
processo de avaliação clínica; 
5) Delinear, implementar e avaliar processos de intervenção psicológica baseados em modelos empiricamente 
validados. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The student should be able to: 
1) outline the problems of children and adolescents within a developmental and multicontextual perspective of 
developmental psychopathology; 
2) acquire skills of psychological counseling tailored to the specific developmental periods in question - 
children and adolescents – thus, recognizing the ethical implications of their actions; 
3) make the assessment of a clinical case based on categorical instruments (e.g., DSM-IV-TR) and dimensional 
instruments (e.g., Multiaxial Model of Achenbach);  
4) develop a clinical case formulation, theoretically supported by data resulting from clinical assessment; 
5) plan, implement and assess psychological intervention processes based on empirically validated models. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. A consulta psicológica com crianças e adolescentes 
1.1. Estruturação das consultas e colocação de limites 
1.2. Especificidades da consulta com adolescentes 
1.3. Abordagem desenvolvimental e multicontextual 
1.4. Entrevista e jogo lúdico 
2. Psicopatologia do desenvolvimento 
2.1. Avaliação clínica dentro de um modelo categorial ou dimensional 
3. O modelo multiaxial de Achenbach (ASEBA) 
3.1. CBCL, TRF, YSR, SCICA 
3.2. Integração da informação obtida através dos diferentes eixos e instrumentos 
4. Modelos de avaliação/ intervenção validados empiricamente e/ou adaptados à população portuguesa 
4.1. Ansiedade  
4.1.1. Avaliação: STAIC-T, FSSC-R, CMAS-R 
4.1.2. Terapia narrativa da ansiedade (Gonçalves & Henriques, 2002) 
4.1.3. Coping Cat (Kendall, Aschenbrand, & Hudson, 2003) 
4.1.4. FRIENDS program (Barrett & Shortt, 2003) 
4.1.5. Parent-child interaction therapy para crianças com ansiedade de separação (Pincus, Eyberg, & Choate, 
2005). 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Psychological counseling/therapy with children and adolescents 
1.1. Structuring sessions and setting limits 
1.2. Specificities of counseling with teenagers 
1.3. Developmental and multicontextual approach 
1.4. Interview and play 
2. Developmental Psychopathology 
2.1. Clinical assessment according to a dimensional or categorical model 
3. The multiaxial model of Achenbach (ASEBA) 
3.1. CBCL, TRF, YSR, SCICA 
3.2. Combination of information obtained through the different tools 
4. Models of assessment/intervention empirically validated and/or adapted to the Portuguese population 
4.1. Anxiety 
4.1.1. Assessment: STAIC-T-R FSSC, CMAS-R 
4.1.2. Narrative therapy of anxiety (Gill & Henriques, 2002) 
4.1.3. Coping Cat (Kendall, Aschenbrand, & Hudson, 2003) 
4.1.4. FRIENDS program (Barrett & Shortt, 2003) 
4.1.5. Parent-child interaction therapy for children with separation anxiety (Pincus,Eyberg, & Choate, 2005). 

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

Para que o/a aluno/a adquira competências de consulta psicológica adaptadas à infância e adolescência 
(Obj.1) serão abordadas as especificidades da consulta psicológica com crianças e adolescentes (ponto 1 do 
programa). No que toca ao objetivo 2, enquadrar os problemas de crianças e adolescentes dentro de uma 
perspetiva desenvolvimental e multicontextual da psicopatologia do desenvolvimento, este será cumprido com 
recurso à reflexão sobre implicações desta perspetiva para a avaliação e intervenção (ponto 1.3 e 2 do 
programa). Para o desenvolvimento de competências para a avaliação de um caso clínico com base em 
instrumentos categorias e dimensionais (Obj. 3) e para a elaboração de uma formulação clínica de casos, 
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suportada teoricamente e partindo da avaliação clínica (Obj. 4) serão lecionados os pontos 2 e 3 do programa. 
Para o desenvolvimento de competências na implementação de modelos empiricamente validados (Obj. 5) 
será lecionado o ponto 4 do programa. 

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

Students gain skills of psychological counseling tailored to childhood and adolescence (objective 1), discuss 
the specificities of psychological counseling with children and adolescents (Section 1 of the program). 
Objective 2, situate the problems of children and adolescents within a developmental and multicontextual 
perspective of developmental psychopathology, which is accomplished through the reflection of the 
implications of this perspective for assessment and intervention (points 1.3 and 2 of the program). Objective 3, 
develop skills to assess a case based on dimensional and instrumental categories in addition to the 
preparation of clinical cases formulations, theoretically supported and based on clinical assessment (objective 
4) which will be taught in points 2 and 3 of the program. Objective 5 relates to the developmental skills in 
implementing empirically validated models which will be taught in point 4. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As metodologias de ensino são:1) exposição e explicação pela/o docente dos conteúdos programáticos com 
utilização de powerpoint; 2) aprofundamento através de estudo de casos práticos reais, em grande grupo e em 
pequeno grupo, focalizado na avaliação, diagnóstico/diagnóstico diferencial, formulação clínica e planeamento 
da intervenção; 3) contacto com instrumentos de avaliação de psicopatologia das crianças e a dos 
adolescentes em grande grupo e em pequeno grupo; 4) aplicação dos modelos de intervenção e técnicas em 
contexto de sala de aula; 5) 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) teste escrito (60% da nota final); 2) trabalho em grupo: 
elaboração de uma técnica de intervenção para crianças e adolescentes e sua aplicação durante as horas de 
contacto (40% da nota final). 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching methods are: 1) presentation and explanation of the syllabus by using powerpoint, 2) 
improvement through real practical case studies, in large and small groups, focused on assessment, 
diagnosis/differential diagnosis, clinical formulation and planning of intervention, 3) contact with 
psychopathology instruments of assessment of children and adolescents in large and small groups, 4) 
application models of intervention and techniques in the context of the classroom, 5) reading and 
systematisation of knowledge through recommended literature to students and supplied by the teacher, 
autonomous research and presentation of knowledge in contact hours. Continuous assessment involves: 1) a 
written examination (60% of final grade), 2) group work: developing an intervention plan for children and 
adolescents and its application during the contact hours (40% of final grade). 

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

Para permitir aos/às alunos/as a aquisição de competências de consulta psicológica adaptadas à 
especificidade dos períodos desenvolvimentais em causa - infância e adolescência - reconhecendo as 
implicações éticas da sua ação; (Obj. 1) será implementada a metodologia de ensino 1) explicação pela 
docente dos conteúdos programáticos com recurso a powerpoint (centradas na exploração das 
especificidades da consulta com estas faixas etárias e na importância crucial de uma visão desenvolvimental e 
contextual das problemáticas). Para este fim, será igualmente utilizada o momento de avaliação, no qual cada 
grupo terá de apresentar em contexto de sala de aula de uma técnica de intervenção. Durante este exercício a 
docente irá proceder à realização de supervisão clínica, refletindo com a turma sobre as competências de 
consulta presentes ou em falta. Para que o/as aluno/as desenvolvam a apetência para enquadrar os problemas 
de crianças e adolescentes dentro de uma perspetiva desenvolvimental e multicontextual da psicopatologia do 
desenvolvimento (Obj.2) serão implementadas as metodologias de ensino: 1) exposição e explicação pela/o 
docente dos conteúdos programáticos com utilização de powerpoint e 5) 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. Com a finalidade de promover no/a 
aluno/a capacidade para fazer a avaliação de um caso clínico com base em instrumentos categorias e 
dimensionais (Obj. 3) serão implementadas as metodologias: 3) contacto com instrumentos de avaliação de 
psicopatologia das crianças e adolescentes em grande grupo e em pequeno grupo e 2) aprofundamento 
através de estudo de casos práticos reais, em grande grupo e em pequeno grupo, focalizado na avaliação, 
diagnóstico/diagnóstico diferencial, formulação clínica e planeamento da intervenção. Por fim, para promover 
a elaboração de formulações clínicas de casos, suportadas teoricamente e partindo de dados resultantes do 
processo de avaliação clínica (Obj. 4) e delinear, implementar e avaliar processos de intervenção psicológica 
baseados em modelos empiricamente validados (Obj. 5) será utilizada a metodologia de ensino 4) aplicação 
dos modelos de intervenção e técnicas em contexto de sala de aula; novamente utilizada a metodologia de 
ensino e novamente a 2) aprofundamento através de estudo de casos práticos reais, em grande grupo e em 
pequeno grupo, focalizado na avaliação, diagnóstico/diagnóstico diferencial, formulação clínica e planeamento 
da intervenção. 

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

Provide students with skills of psychological counseling tailored to the specific developmental periods - 
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children and adolescents – and the recognition of the ethical implications of their action; Objective 1, 
implement a teaching methodology; 1) explanation of the syllabus with the use of powerpoint (centered on the 
development of specific counselling with these age groups along with the crucial importance of a 
developmental and contextual view of the issues). Furthermore, assessment will take place, in which each 
group must present an intervention plan in class. During this exercise, the teacher will perform clinical 
supervision, and with the class, s/he will reflect on the skills of counseling which are present or missing. In 
order for a student to develop the know-how of outlining the problems of children and adolescents within a 
developmental and multicontextual perspective of developmental psychopathology (objective 2) teaching 
methodologies will be implemented: 1) the presentation and explanation of the syllabus with the use of 
powerpoint and through the reading and systematisation of knowledge that students gained from the 
recommended literature, autonomous research and the presentation of knowledge in contact hours. In order to 
encourage students to carry out the assessment of a clinical case based on instrumental and dimensional 
categories (objective 3), methodologies will be implemented: 3) contact with assessment instruments of 
psychopathology of children and adolescents in large and small groups and 2) improvement through real 
practical case studies, in large and small groups, focused on assessment, diagnosis/differential diagnosis, 
clinical formulation and planning of the intervention. Finally, to promote the elaboration of clinical case 
formulations, theoretically supported by data resulting from clinical assessment (objective 4) and to plan, 
implement and assess the psychological intervention processes based on empirically validated models 
(objective 5) will imply teaching methodology such as 4) the application of intervention models and techniques 
in class, then the teaching methodology and again 2) the improvement through real practical case studies, in 
large and small groups focused on assessment, diagnosis/differential diagnosis, clinical formulation and 
planning of the intervention. 
 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Carr,A.(2006).Handbook of child and adolescent clinical psychology:A contextual approach. New York: 
Routledge. 
Geldard,K.,& Geldard,D.(2008). Couselling children:A practical introduction(3ª ed.). Devon: Sage. 
Gonçalves,M.,&Henriques,M.R.(2002).Terapia narrativa da ansiedade.Coimbra: Quarteto. 
Gonçalves,M.,&Simões,M.(2000).O modelo multiaxial de Achenbach na avaliação clínica de crianças e 
adolescentes. In I. Soares (Ed.),Psicopatologia do Desenvolvimento:Trajectórias (in)adaptativas ao longo da 
vida(pp.43-87).Coimbra: Quarteto.  
Kamphaus,R.W., &Campbell,J.M.(Ed.).(2006).Psychodiagnostic assessment of children:Dimensional and 
categorical approaches. New Jersey: Wiley. 
Kazdin,A.E.,&Weisz,JR.(Ed.).(2010).Evidence-based psychotherapies for children and adolescents (2º ed.). New 
York:Guilford Press. 
Pincus,D.B.,Eyberg,S.M.,& Choate,M.L.(2005).Adapting parent-child interaction therapy for young children with 
separation anxiety disorder.Education and Treatment of children,28,163-181. 

 

Mapa IX - Intervenção em Educação Especial 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Intervenção em Educação Especial 

 
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 (32 horas de contacto)  

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

Não se aplica. 

 
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): 

- Adquirir conhecimentos sobre a forma de intervenção em Educação Especial. 
- Adquirir conhecimentos e competências relativamente à avaliação de necessidades educativas especiais. 
- Adquirir conhecimentos e competências relativamente à intervenção em necessidades educativas especiais. 
- Adquirir conhecimentos sobre a criação de materiais para avaliação e intervenção em educação especial 
fomentanto as capacidades que permitam a sua produção. 
- Estimular o interesse pela produção de material científico nesta área. 
- Adquirir noções básicas sobre a realização de relatórios psico-pedagógicos neste âmbito. 
- Adquirir noções sobre a forma de cooperação com outros profissionais na área da Educação Especial. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

- Acquire knowledge on how to intervene in Special Education 
- Acquire knowledge and skills to assess special educational needs 
- Acquire knowledge and skills regarding intervention in SEN 
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- Acquire knowledge about the creation of resources for assessment and intervention in special education so 
as to foster the capabilities that enable its production 
- Stimulate interest in the production of scientific material in this area 
- Acquire the basics of undertaking psycho-educational reports in this field 
- Acquire ideas on how to cooperate with other professionals in the field of Special Education 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1- Linhas gerais de avaliação e intervenção em necessidades educativas especiais 
2- A recolha de dados 
3- O aluno 
4- A família 
5- O contexto escolar 
6- Atraso/déficit cognitivo 
7- Programas de reforço das capacidades cognitivas. 
8- N.E.E. de cariz físico 
9- N.E.E. sensoriais 
10- Dificuldades psicomotoras 
11- Dificuldades leitoras 
12- Dislexia 
13- Dificuldades de escrita 
14- Disgrafia 
15- Dificuldades no cálculo e na matemática 
16- Discalculia 
17- Dificuldades senso/percepto/motoras. 
18- Programas de reforço das aprendizagens básicas 
19- Autismo 
20- As N.E.E. na sala de aula 
21- Relatórios de N.E.E. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1 – Overall outline of assessment and intervention in special educational needs 
2 - Data collection 
3 - The student 
4 - The family 
5 - The school environment 
6 – Cognitive deficit 
7 - Programs to enhance cognitive capabilities 
8 – Special Educational needs, physical nature 
9 - Special Educational needs, sensory 
10 – Psychomotor Difficulties 
11 – Reading Difficulties  
12 - Dyslexia 
13 - Writing Difficulties 
14 - Dysgraphia 
15 - Difficulties in calculation and mathematics 
16 - Dyscalculia 
17 - Sensory/ perceptual/ motor difficulties. 
18 - Programs to strengthen fundamental learning 
19 - Autism 
20 - Special Educational needs in the classroom 
21 - Special Educational needs Reports  

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

Pretende-se, inicialmente, familiarizar os alunos com a forma de avaliar e intervir em N.E.E. Ao longo do ano 
lectivo vão-se apresentando algumas N.E.E. sendo, para cada uma, apresentada uma caracterização, indicadas 
como se avalia cada uma e como se intervém em cada. Simultaneamente estimula-se os alunos a criarem os 
seus próprios materiais de intervenção em NEE e são fomentadas as competências para realizar um bom 
relatório de N.E.E. É sempre especificada a necessidade de colaboração com profissionais de várias áreas. 

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

The initial intention is to familiarize students with how to assess and intervene in Special Educational needs. 
Throughout the academic year some Special Educational needs will be presented; this is, for each, a 
characterization is presented, with the indication of how each one is assessed and the manner in which one 
intervenes. Similarly, it motivates students to create their own materials for intervention in skills for Special 
Educational needs as well as encourages them to carry out a good report on Special Educational needs. The 
need for collaboration with professionals from various fields is always specified. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Exposição de conceitos, com auxílio de meios audiovisuais. Discussão de casos práticos e eventual produção 
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de materiais. Análise de textos e materiais; debates e análises críticas. 
Avaliação através da realização de dois trabalhos de análise e aplicação de conceitos estudados 
caracterizados por estudo de casos e produção de materiais. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Exhibition concepts with the help of audiovisual media.  
Discussion of practical casesand the eventual production of materials.  
Analysis of texts and materials, debates and critical analysis. 
Assessment includes two analytical assignments along with the application of the studied and characterized 
concepts of case studies and production of materials. 

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

Dado que um dos objectivos é a aquisição de conhecimentos é necessária a existência de alguma exposição 
de conceitos. Esta exposição de conceitos é feita com o auxílio de materiais audiovisuais, nomeadamente 
filmes, que permitam uma melhor compreensão da aplicabilidade dos conceitos analisados no quotidiano. 
Uma vez que o foco desta unidade é a intervenção, são fornecidos casos para os alunos estudarem e 
analisarem, sendo que a avaliação é feita através da análise, realizada pelos alunos, de casos fornecidos pela 
docente. 

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

Since one of the objectives is the acquisition of knowledge, some exposure to concepts is necessary. This 
presentation of concepts is prepared with the aid of audiovisual materials, including films, so as to better 
understand the applicability of the concepts discussed in everyday life. Seeing that the focus of this unit is 
intervention, cases are provided to students (by the teacher) to be studied and reviewed, and evaluation is 
done through the case analysis carried out by students.  

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Adrián, M.E.C., Delgado, L. P. & Carmona, T. A. (1997). Casos prácticos de dificultades de aprendizaje y 
necesidades educativas especiales: Diagnóstico e intervención psicoeducativa. Madrid: Editorial Centro de 
Estudios Rámon Areces. 
Arándiga, A. V. (1993). Dificultades de aprendizaje y actividades de refuerzo educativo. Valencia: Promolibro. 
del Valle, M. C.F., Manchón, A. M.F. & Llario, M.D. G. (1996). Bases psicológicas de la educación especial: 
Aspectos teóricos y práticos. Valencia: Promolibro. 
García, J.N. (1998). Manual de dificultades de aprendizaje: Lenguaje, lecto-escritura y matemáticas. Madrid: 
Narcea. 
Heacox, D. (2001). Diferenciação curricular na sala de aula. Porto: Porto Editora. 
Madureira, I. P. & Leite, T. S. (2003). Necessidades educativas especiais. Lisboa: Universidade Aberta. 
Manjón, D.G. (2002). Las dificultades de aprendizaje en la aula. Barcelona: Edebé. 
Torres, R.M.R. & Fernández, P. F. (1994). Dislexia, disortografía y disgrafía. Madrid: Pirámide. 

 

Mapa IX - Modelos de Educação Especial 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Modelos de Educação Especial 

 
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 (32 horas de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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): 

- Adquirir conhecimentos sobre o que são necessidades educativas especiais e sobre educação especial. 
- Adquirir conhecimentos sobre as formas de integração, escolar, social e familiar, dos indivíduos com 
necessidades educativas especiais. 
- Adquirir bases de conhecimento que possibilitem a intervenção em Educação Especial. 
- Fomentar a visão crítica sobre a temática das Necessidades Educativas Especiais e Educação Especial. 
- Permitir a análise de situações, em vários contextos, que envolvam indivíduos com Necessidades Educativas 
Especiais. 
- Estimular o interesse pela produção de material científico nesta área. 
- Adquirir noções sobre a forma de cooperação com outros profissionais na área da Educação Especial. 
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

- Acquire knowledge about what special needs and special education is. 
- Acquire knowledge about the forms of educational, social and family integration of individuals with special 
educational needs. 
- Acquire fundamental knowledge that enables the intervention in Special Education. 
- Foster the critical view on the subject of Special Educational Needs and Special Education. 
- Allow the analysis of situations in various contexts involving individuals with Special Educational Needs. 
- Stimulate interest in the production of scientific material in this area. 
- Acquire ideas on how to cooperate with other professionals in the field of Special Education. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1- Evolução da Educação Especial. 
2- Educação Especial e Ciências afins. 
3- Conceito de Necessidades Educativas Especiais (N.E.E.). 
4- Áreas de N.E.E. 
5- A família do indivíduo com N.E.E. 
6- Avaliação de alunos com N.E.E. 
7- Classificações de N.E.E.  
8- A perspectiva inclusiva e a integração do indivíduo com N.E.E. 
9- Modelos de Organização Escolar. 
10- Modelos de integração escolar 
11- Currículo, Adaptações Curriculares e Necessidades Educativas Especiais. 
12- Educação adaptativa 
13- Diversidade, diferenciação e individualização – a educação adaptativa na sala de aula.  
14- Modelos de estilos de aprendizagem e de ensino 
15- Breve abordagem à aprendizagem cooperativa. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1 - Evolution of Special Education. 
2 - Special Education and related sciences. 
3 - Definition of Special Educational Needs (SEN). 
4 - Areas of Special Educational needs  
5 - The family of the individual with Special Educational needs  
6 - Assessment of students with Special Educational needs  
7 - Classification of Special Educational needs  
8 - The inclusive perspective and integration of individuals with special needs 
9 - School Organization Models  
10 - School integration Models 
11 - Curriculum, Curricular Adaptations and Special Educational Needs. 
12 - Adaptive Education 
13 - Diversity, differentiation and individualization - adaptive education in the classroom. 
14 - Models of learning and teaching styles 
15 - Brief approach to cooperative learning. 

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

Os objectivos da unidade curricular prendem-se, numa fase inicial, com a aquisição de conceitos relativos às 
N.E.E. tendo sempre em conta que no segundo semestre existe a unidade de Intervenção em Educação 
Especial, pelo que as duas unidades se articulam. Desta forma, pretende-se que os mestrandos adquiram 
conhecimentos relativamente a modelos, de foro mais teórico, sobre a E.E. e compreendam como estes podem 
ser aplicados. Pretende-se que os conhecimentos adquiridos venham a permitir uma intervenção com o 
indivíduo com N.E.E., sua família, e seu contexto escolar, com todos os elementos que aí estão implicados. 
Dado que os conteúdos versam exposição dos papeis dos vários profissionais que lidam com N.E.E. espera-se 
que tal permita aos alunos a aquisição de noções sobre interdisciplinaridade e trabalho em equipa. Durante 
todo o percurso tentar-se à estimular uma visão e análise crítica sobre o trabalho com N:E.E, assim como 
incentivar os alunos a produzir materiais científicos na área. 

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

The aims of this curricular unit relates,initially, to the acquisition of concepts relating to Special Educ.needs 
however one must keep in mind that there is a unit of Intervention in Special Education in the second semester 
in which both units are associated.Thus,the intention is that Master students acquire knowledge of more 
theoretical models related to Special Education so as to understand how they can be applied.The knowledge 
gained should enable not only the intervention with the individual with special needs but also his/her family 
and his/her school environment, as well as all the agents involved. Since the syllabus implies the roles of the 
different professionals who deal with Special Educational needs, students are expected to acquire concepts of 
interdisciplinarity and teamwork. Throughout the process,it is important to stimulate critical analysis and 
insight on the work of Special Educational needs, as well as encourage students to produce materials in the 
scientific area. 

 

Page 87 of 158ACEF/1112/15477 — Guião para a auto-avaliação

2012-04-30http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=d6885417-607a-171...



6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 
Exposição de conceitos, com auxílio de meios audiovisuais. Discussão de casos práticos e eventual produção 
de materiais. Análise de textos e materiais; debates e análises críticas. 
Avaliação através da realização de um teste e de um trabalho de exposição e aplicação de conceitos 
estudados cada um com a cotação de 50% da nota final. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Presenting concepts with the help of audiovisual media.  
Discussion of practical cases and eventual production of materials.  
Analysis of texts and materials, debates and critical analysis. 
Assessment involves an examination, presenting work and the application of the concepts studied; each worth 
50% of final grade. 

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

Dado que um dos objectivos é a aquisição de conhecimentos é necessária a existência de alguma exposição 
de conceitos. Esta exposição de conceitos é feita com o auxílio de materiais audiovisuais, nomeadamente 
filmes, que permitam uma melhor compreensão da aplicabilidade dos conceitos analisados no quotidiano. 
Uma vez que se pretende que os mestrandos desenvolvam capacidades de análise, bem como uma visão 
crítica da problemática, torna-se incontornável a discussão de casos, textos e a realização de debates. A 
avaliação é feita sobre a forma de dois trabalhos escritos para estimular a capacidade de investigação, de 
produção de materiais, postura crítica e reflexão sobre as temáticas assim como o exercitar de conhecimentos 
adquiridos. 

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

Since one of the objectives is the acquisition of knowledge, it is necessary to present some concepts. This 
presentation is carried out with the aid of audiovisual materials, including films, so as to better understand the 
applicability of the concepts discussed in everyday life. Because Master students are expected to develop 
skills of analysis and a critical view of the problem, case discussion, debates and texts become essential. 
Assessment includes two written assignments to stimulate research capacity, production of materials, critical 
thinking and reflection on the themes as well as the exercise of acquired knowledge. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

- Delgado, M. L. & Martínez, T.S. (2002). Didáctica y organización de la educación especial. Madrid: Dykinson. 
- Fernández, C.J. (2005). Pedagogía diferencial. Madrid: Pearson-Prentice Hall. 
- García, S.M. (1994). Bases psicopedagógicas de la educación especial. Alcoy: Marfil.  
- Heacox, D. (2001). Diferenciação curricular na sala de aula. Porto: Porto Editora. 
- Madureira, I.P. & Leite, T. S.(2003). Necessidades Educativas Especiais. Lisboa: Universidade Aberta. 
- Manjón, D.G. (2002). Las dificultades de aprendizaje en la aula. Barcelona: Edebé. 
- Royo, M. A. L. & Urquízar, N.L. (2005). Bases psicopedagógicas de la educación especial. Madrid: Ediciones 
Pirámide. 
- Sánchez, J.N.C. (1999). Intervención Psicopedagógica en los trastornos del desarrollo. Madrid: Ediciones 
Pirámide. 
- del Valle, M. C. F., Manchón, A. M. F. & Llario, M.D.G. (1996). Bases psicológicas de la educación especial: 
Aspectos teóricos y práticos. Valencia: Promolibro. 

 

Mapa IX - Intervenção Psicológica em Grupos 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Intervenção Psicológica em Grupos 

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

Ana Sofia Antunes das Neves (32h de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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 Intervenção Psicológica em Grupos (IPG) tem três grandes objetivos: 1. Promover a 
aquisição de conhecimentos sobre os principais modelos teóricos de IPG, bem como as suas respetivas 
orientações epistemológicas e metodológicas, 2. Favorecer o desenvolvimento e o ensaio de competências 
específicas de IPG e 3. Estimular a reflexão crítica em torno da aplicabilidade das competências de IPG em 
contextos clínicos e de saúde, problematizando as questões da diversidade social e do multiculturalismo. 
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Os estudantes serão convidados a desenvolver as seguintes aptidões/competências: domínio e aplicação dos 
pressupostos teóricos, epistemológicos e metodológicos subjacentes aos diferentes modelos de IPG, 
autonomia na implementação de técnicas de avaliação e de IPG, construção de um programa de IPG, 
competências de relacionamento social e de comunicação, competências de gestão de grupos (e.g. liderança, 
gestão de conflitos), competências de reflexividade e de análise crítica. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

It has 3 major objectives:1.Promote the acquisition of knowledge concerning the main theoretical models of 
Psychological Intervention in Groups, their respective epistemological and methodological 
orientations,2.Encourage the development and testing of specific skills in Psychological Intervention in 
Groups and3.Encourage critical thinking about the applicability of Psychological Intervention in Groups in 
Clinical and Health Psychology;discuss issues of social diversity and multiculturalism.Students will be invited 
to develop the following skills/competencies:mastery and application of theoretical,epistemological and 
methodological aspects underlying different models of Intervention in Groups, autonomy in the 
implementation of techniques of assessment and Intervention in Groups,planning a program of Intervention in 
Groups, skills of social relationship and communication skills for group management(e.g. leadership,conflict 
management), competencies of reflection/critical analysis. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

Módulo I:IPG:Enquadramento histórico e concetual 
1.O percurso histórico da IPG: contributos e influências. 
2.Os diferentes conceitos de grupo: do passado ao presente  
Módulo II:Grupos e Intervenção Psicológica 
1.Tipos,características e funções dos grupos 
2.Processos grupais/sociais na IPG 
3.Competências básicas de IPG 
4.Questões éticas na IPG 
Módulo III:O processo da IPG 
1.Características gerais do processo de IPG 
2.Caracterização das fases de desenvolvimento dos grupos:técnicas e estratégias de intervenção específicas 
a cada uma das fases 
Módulo IV:Modelos de IPG 
1.Modelos Psicodinâmicos 
2.Modelos Humanistas 
3.Modelos Gestaltistas 
4.Modelos Sistémicos 
5.Modelos Interacionais/Interpessoais 
6.Modelos Cognitivo-comportamentais  
7.Modelos Feministas 
8.Modelo Eclético 
Módulo V:IPG e PCS 
1.IPG em contextos clínicos e de saúde:especificidades dos contextos de intervenção 
2.Análise de situações concretas de IPG 
3.Competências multiculturais na IPG 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

Module I: Psychological Intervention in Groups 
1. The historical background 
Module II: Groups and Psychological Intervention 
1. Types, characteristics and functions of groups 
2. Group/ social processes 
3. Basic skills of Intervention 
4. Ethical issues in Psychological Intervention in Groups  
Module III: Psychological Intervention in Groups Process 
1. General characteristics of the process of Psychological Intervention in Groups  
2. Characterisation of developmental phases of groups: techniques and intervention strategies specific to each 
phase 
Module IV: Models of Psychological Intervention in Groups  
1. Psychodynamic, 2. Humanist, 3.Gestaltist, 4. Systemic, 5.Interactional/Interpersonal, 6.Cognitive-behavioral, 
7. Feminist, 8. Eclectic models.  
Module V: Psychological Intervention in Groups and Clinical and Health Psychology 
1. Clinical and health contexts 
2. Real situations  
3. Multicultural competencies 

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

O módulo 1 visa enquadrar o desenvolvimento da IPG, dando aos estudantes a possibilidade de pensar a 
disciplina a partir de uma perspetiva temporal, evolutiva e crítica. No módulo 2 são estabelecidas as diferenças 
entre a intervenção psicológica individual e a IPG, considerando-se as especificidades desta última. Na 
medida em que se discutem e se operacionalizam as competências básicas da IPG está-se a criar condições 
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para o desenvolvimento de competências específicas de IPG, as quais são objeto de treino em contexto de 
sala de aula. No módulo 3 os estudantes aprendem sobretudo a planificar um programa de IPG. Quer no 
módulo 2, quer no 3, são treinadas competências de relacionamento social e de comunicação. No módulo 4 
promove-se a aquisição de conhecimentos sobre os principais modelos teóricos de IPG. No módulo 5 procura-
se aplicar os conhecimentos adquiridos anteriormente a contextos clínicos e de saúde. Neste último módulo 
são igualmente trabalhadas as competências multiculturais.  

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

Module 1 aims at implement the development of Psychological Intervention in Groups, which gives students 
the possibility to think about the discipline from a temporal, evolutionary and critical perspective. Module 2 
establishes differences between Psychological Intervention in Groups and individual psychological 
intervention. As there is discussion and operation of the basic skills of Psychological Intervention in Groups, 
conditions are created for the development of specific skills of Intervention in Groups, those of which are 
essential in the context of the classroom. Module 3 has students learn to plan a program especially for 
Psychological Intervention in Groups. Social relationship and communication skills are trained both in Module 
2 and 3. Module 4 promotes the acquisition of the main theoretical models of Intervention in Groups. Module 5 
seeks to apply the knowledge acquired prior to clinical settings and health. Multicultural skills are also 
practised in this last module. 

 
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, utilização de meios audiovisuais e 
ferramentas multimédia, metodologias de tipo ativo como debate, plenário, mesa redonda, 
realização/resolução de fichas de trabalho e exercícios práticos de treino de competências (com enfoque no 
role-playing), bem como a elaboração e apresentação oral de trabalhos de investigação/pesquisa em grupo 
e/ou individual. Os alunos serão convidados a participar ativamente na preparação e realização das atividades 
pedagógicas. 
A avaliação será contínua e incluirá os 2 seguintes parâmetros: 1 - Realização de um trabalho em grupo: 
construção de um programa de IPG e sua apresentação/discussão em contexto de sala de aula (50% de 
ponderação na classificação final). 2 – Elaboração de uma prova escrita (ponderação de 50% na classificação 
final). O trabalho em grupo será sujeito a uma arguição. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The syllabus will be taught by using a variety of methods and processes of learner-centered training, such as 
oral presentation, interactive dialogue, use of audiovisual media and multimedia tools, methodologies such as 
active debate, plenary sessions, completion/resolution of worksheets and practical exercises of skills training 
(focusing on role-playing), as well as the preparation and oral presentation of research/ group and/or individual 
research. Students will be invited to actively participate in the preparation and implementation of educational 
activities. 
Evaluation will be ongoing and include the following two parameters: 1 - Creation of a group work: planning a 
Psychological Intervention in Groups program and its presentation/discussion in class (50% of final 
classification). 2 - Preparation of a written examination (50% of the final classification). Group work will be 
subject to a discussion. 

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

Sendo esta unidade curricular de caráter teórico-prático, justifica-se que as metodologias de ensino utilizadas 
permitam a aquisição de conhecimentos teóricos, mas também o desenvolvimento e a aplicação de 
competências. Assim, congregam-se metodologias que facilitam a aquisição de conhecimentos teóricos 
(como a exposição oral e o diálogo interativo) e metodologias que facilitem a aquisição e o treino de 
competências práticas (como as dinâmicas de grupo, o role-playing e a discussão de casos práticos). Ao 
organizar e participar ativamente nas atividades científico-pedagógicas propostas os estudantes desenvolvem 
também competências de relacionamento social e de comunicação, assim como de planificação e de 
implementação, todas indispensáveis à IPG. A possibilidade de elaborar um programa de IPG de raiz, que 
implica a) uma fundamentação inicial relativa à escolha da problemática e à seleção do grupo-alvo, b) um 
enquadramento teórico, c) o racional do programa, d) a descrição detalhada do programa e e) uma reflexão 
crítica, dá aos estudantes a oportunidade de integrarem os conhecimentos adquiridos. O facto do trabalho em 
grupo ser sujeito a uma apresentação pública, a uma arguição (pela docente e pela turma) e a uma discussão 
final, favorece igualmente o treino de competências de comunicação, de reflexividade e de avaliação crítica, 
quer do processo de realização do trabalho, quer da eficácia do produto final. Na arguição do trabalho é 
considerada a parte escrita, sendo apreciados e comentados os aspetos mais e menos positivos. Na 
elaboração deste trabalho em grupo (assim como na execução de qualquer outra atividade que assim o exija) 
os estudantes terão obrigatoriamente que fazer uso de competências de pesquisa, de referenciação e de 
escrita científica. 
Ao longo das aulas serão dinamizadas várias atividades de simulação de casos em que serão aplicadas 
técnicas e discutidas dinâmicas de intervenção. Aquando da lecionação do módulo 4 serão apresentados 
exemplos práticos de metodologias de intervenção, de modo a ilustrar o racional de cada um dos modelos 
teóricos abordados.  
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 
Since this curricular unit is theoretical and practical, it is appropriate that the teaching methodologies use the 
acquisition of theoretical knowledge, but also the development and application of skills. Thus, we use 
methodologies that facilitate the acquisition of theoretical knowledge (such as oral and interactive dialogue) 
and methodologies that facilitate the acquisition of practical skills and training (such as group dynamics, role-
playing and discussion of practical cases). By organising activities and actively participating in scientific and 
pedagogic proposals, students also develop skills for social relationships and communication, as well as the 
planning and implementation of all the essentials for Psychological Intervention in Groups. The possibility of 
developing a program of Psychological Intervention in Groups means a) a reasoning on the choice of the initial 
problem and the selection of a target group, b) a theoretical framework, c) the rationale of the program, d) a 
detailed description of the program and e) a critical reflection, will give students the opportunity to integrate 
the knowledge acquired. 
The fact that group work is subject to a public presentation and discussion (by the teacher and class) and a 
final discussion, also promotes the training of communication skills, reflection and critical analysis of both the 
process of completing the work, and the effectiveness of the final product. During the discussion of the work, 
there is a written part, where the more and/or less positive aspects are analysed and commented on. In 
planning this group work (as in performing any other activity that requires this) students must make use of 
research skills, referrals and scientific writing. 
Throughout the lessons, several activities will gain momentum in the simulation of cases in which techniques 
are applied and the dynamics of intervention discussed. When teaching module 4, examples of methods for 
intervention will be presented in order to illustrate the rationale for each of the theoretical models discussed. 
 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Beck, A. & Lewis, C. (2000). The Process of Group Psychotherapy: Systems for Analyzing Change. 
Washington, D.C.: American Psychological Association. 
Bieling, P. J., MacCabe, R. E. & Antony, M. M. (2006). Cognitive-Behavioral Therapy in Groups. New York: 
Guilford. 
Corey, M. & Corey, G. (2006). Groups: Process and Practice. Pacific Grove: Brooks/Cole. 
DeLucia-Waack, J., Gerrity, D., Kalodner, C. & Riva, M. (2004). Handbook of Group Counseling and 
Psychotherapy. London: Sage. 
Forsyth, D. R. (2006). Group dynamics (4th Ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. 
Guerra, M. & Lima, L. (2005). Intervenção psicológica em grupos em contextos de saúde. Lisboa: Climepsi. 
Guimón, J. (2001). Introdução às terapias de grupo. Lisboa: Climepsi. 
Yalom, I. D. & Leszcz, M. (2005). The Theory & Practice of Group Psychotherapy. (5th Ed.) New York: Basic 
Books. 

 

Mapa IX - Workshop em Psicologia da Justiça I 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Workshop em Psicologia da Justiça I 

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

Ana Sofia Antunes das Neves (8h de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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): 

Este workshop pretende complementar a formação dos estudantes do Mestrado em Psicologia Clínica e da 
Saúde, fornecendo-lhes elementos de aprendizagem do domínio da Psicologia da Justiça. Assim, os 
conhecimentos teórico-práticos a adquirir versam a área da vitimação em contextos familiares, incidindo 
sobre a violência entre parceiros. Os alunos terão a possibilidade de analisar o fenómeno da violência 
doméstica como um problema de saúde pública, de comparar a realidade portuguesa com outras realidades 
europeias, através de evidências empíricas e estatísticas e de ter acesso a modelos de intervenção 
psicológica junto de vítimas e agressores (numa perspetiva sistémica). Espera-se que os estudantes 
problematizem os conhecimentos adquiridos, posicionando-se criticamente face a eles. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

This workshop is intended to supplement the training of students of the Master in Clinical and Health 
Psychology, thus providing them with fundamentals of learning in the field of Forensic Psychology. 
Consequently, the theoretical and practical acquisition of knowledge relates to the area of victimization in 
family environments, as well as violence between partners. Students will be able to analyze the phenomenon of 
domestic violence as a public health problem, by comparing the situation in Portugal with other European 
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realities through empirical and statistics evidence and of accessing models of psychological intervention with 
victims and offenders (a systemic perspective). Students are expected to discuss the knowledge, by critically 
positioning him/herself in relation to them. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Caracterização geral do fenómeno – a violência doméstica como um problema de saúde pública 
2. Evidências empíricas (e.g. o caso da Finlândia) 
3. Modelos de intervenção sistémica (vantagens e desvantagens da terapia familiar em casos de violência 
doméstica). 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

General characterisation of the phenomenon - domestic violence as a public health problem 
2. Empirical evidence (e.g. case of Finland) 
3. Systemic intervention models (advantages and disadvantages of family therapy in cases of domestic 
violence). 

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

Os conteúdos programáticos foram desenvolvidos à luz dos objetivos propostos. Assim, a partir da 
caracterização geral do fenómeno da violência doméstica, os alunos terão a possibilidade de tomar contacto 
com as especificidades deste processo de vitimação, analisando-o como um problema de saúde pública e de 
direitos humanos. Através da apresentação de evidências empíricas, será possível desenvolver uma leitura 
comparativa das realidades europeias, o que lhes dará a oportunidade de refletir sobre as necessidades de 
intervenção. Finalmente, os alunos poderão conhecer modelos sistémicos de intervenção psicológica junto de 
vítimas e agressores, reconhecendo as vantagens e desvantagens da terapia familiar em casos de violência 
doméstica. 

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

The syllabus was developed under the proposed objectives. Thus, from the general characterisation of the 
phenomenon of domestic violence, students will be able to make contact with the specificities of this process 
of victimization, by analysing it as a problem of public health and human rights. Through the presentation of 
empirical evidence, it will be possible to develop a comparative reading of the realities throughout Europe, 
which will give them the opportunity to reflect on the need for intervention. Finally, students can experience 
systemic models of psychological intervention with victims and offenders, thus recognising the advantages 
and disadvantages of family therapy in cases of domestic violence. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Um workshop, pela sua natureza, tem naturalmente um caráter dinâmico e reflexivo, sendo as metodologias 
utilizadas centradas na discussão e problematização de temas ou pontos de interesse comuns. O workshop 
em Psicologia da Justiça I será dinamizado por um convidado estrangeiro, Prof. Doutor Juha Holma, docente 
doutorado da Universidade de Jyväskylä (Finlândia). Este especialista tem desenvolvido, nas últimas décadas, 
programas de intervenção para agressores domésticos, sendo atualmente responsável por um grupo de 
investigação na área da intervenção psicológica junto do mesmo grupo. 
Através do diálogo interativo, os estudantes serão convidados a tomar posição na discussão e a dar o seu 
contributo na problematização que se espera ver concretizada. Serão usadas ferramentas multimédia como 
suporte ao diálogo interativo. 
A avaliação do workshop será realizada através de uma prova escrita versando os conteúdos lecionados. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

A workshop, by nature, has a dynamic and reflective character, and the methodologies used in the discussion 
and problem-centered themes or points are of common interest. Workshop I on Forensic Psychology will be 
presented by an external guest speaker, Prof. Dr. Juha Holma, Ph.D. Professor from the University of Jyväskylä 
(Finland). In recent decades, this specialist has developed intervention programs for domestic abusers, and is 
currently responsible for a research group in the area of psychological intervention. 
Through interactive dialogue, students will be invited to take a position in the discussion and make their 
contribution in the questioning. Multimedia tools will be used as support for interactive dialogue. 
The evaluation of the workshop has a written examination which covers the syllabus. 

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

Procurando promover conhecimentos teórico-práticos, o workshop condensa um misto de metodologias de 
exposição oral e de discussão em grupo. Como se pretende que os estudantes adquiram não só 
conhecimentos sobre a área, mas também que se posicionem criticamente face a eles, a triangulação de 
metodologias é aquela que melhor garante concretização dos objetivos propostos. 

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

In promoting theoretical and practical knowledge, the workshop condenses a mix of methodologies for oral 
presentation and group discussion. Since students are intended to acquire not only knowledge about the area, 
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but also to position themselves critically in relation to them, the triangulation of methodologies is the one 
which best guarantees the achievement of the proposed objectives. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Aaltonen, J., Holma, J. & Kalla, O. (2006). Need-Adapted approach in different local and international traditions 
of treatment. Acta Psychiatrica Scandinavica, 114 (431), 22-23. 
Gonçalves, R. A. & Machado, C. (Coords.). (2002). Violência e vítimas de crime. Vol. 1: Adultos. Coimbra: 
Quarteto  
Gonçalves, R. A. & Machado, C. (Coords.). (2002). Violência e vítimas de crime. Vol. 2: Crianças. Coimbra: 
Quarteto  
Holma, J., Partanen, T., Wahlström, J., Laitila, A. & Seikkula, J. (2007). Narratives and Discourses in Groups for 
Male Batterers. In Violence and Aggression Around the Globe. (pp. 75-98). New York: Nova Science Publisher.  
Holma, J., Partanen, T., Wahlström, J., Laitila, A. & Seikkula, J. (2006). Narratives and discourses in groups for 
male batterers. In M. Lipshitz (Eds.), Domestic violence and its reverberations. (pp. 59-83). New York: Nova 
Science Publisher.  
Neves, S. & Fávero, M. (2010). Vitimologia: Ciência e Activismo. Coimbra: Almedina. 

 

Mapa IX - Workshop em Psicologia da Justiça III 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Workshop em Psicologia da Justiça III 

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

Ana Sofia Antunes das Neves (8h horas de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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 workshop sobre stalking deverá proporcionar a aquisição de conhecimentos teóricos relacionados com o 
reconhecimento e compreensão do fenómeno e o desenvolvimento de competências de avaliação do risco e 
intervenção psicossocial em casos de stalking.  

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The workshop on stalking should facilitate the acquisition of theoretical knowledge related to the recognition 
and understanding of the phenomenon and the development of skills of risk assessment and psychosocial 
intervention in cases of stalking. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

I. Compreensão  
- Reconhecimento e caracterização do fenómeno no contexto português 
- Tipologia de comportamentos e processo de escalada 
- Vítimas de stalking 
II. Avaliação do risco 
- Pressupostos, tipos e factores de risco 
- Domínios de avaliação 
- Checklist de risco 
III. Intervenção com vítimas de stalking 
- Reações das vítimas: coping e impacto 
- Estratégias direcionadas aos comportamentos de stalking 
- Estratégias direcionadas ao ajustamento psicossocial da vítima. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

I. Comprehension 
- Recognition and characterisation of the phenomenon in the Portuguese context 
- Types of behavior and escalation process 
- Victims of stalking 
II. Risk assessment 
- Assumptions, types and risk factors 
- Areas of assessment 
- Checklist of risk 
III. Intervention with victims of stalking 
- Reactions of the victims: coping and impact 
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- Strategies directed at stalking behaviors 
- Strategies directed at the psychosocial adjustment of the victim. 

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

A organização dos conteúdos programáticos em três pontos visa a progressiva aproximação e integração de 
conhecimentos teórico-práticos que permitirão, num primeiro momento, uma visão transversal do fenómeno 
do stalking e a posterior viabilização de uma prática informada. Pretende-se assim que os alunos/as adquiram 
uma base sólida de conhecimentos e competências que possibilite a identificação de cenários de stalking e 
suas particularidades. Esta etapa revela-se fundamental para a formulação de um juízo profissional sobre o 
risco de persistência e escalada dos comportamentos e/ou reincidência do stalker. De igual modo, a 
compreensão das dinâmicas e particularidades do fenómeno permitirá um entendimento informado sobre as 
reações e impacto da vitimação e sobre as estratégias de intervenção mais adequadas a cada caso. 

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

The organisation of the syllabus in a three-point approach aims at the progressive integration of theoretical 
and practical knowledge that will, initially, be a transversal view of the phenomenon of stalking and the 
subsequent viability of an informed practice. This is, students acquire a solid foundation of knowledge and 
skills that enable the identification of stalking scenarios and its peculiarities. This phase proves to be essential 
for formulating professional judgment about the risk of persistence and escalation of behaviors and/or 
recurrence of stalking. Similarly, understanding the dynamics and particularities of the phenomenon will 
provide an informed understanding about the reactions and impact of victimisation and about the most 
appropriate intervention strategies to be used for each case. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O workshop privilegiará a integração dos conteúdos a partir da associação de uma componente prática 
associada à teoria. Para tal, a exposição oral dos conteúdos será complementada pela análise individual e/ou 
em grupo de casos de stalking reais e apresentados na comunicação social, visionamento de vídeos e pela 
aplicação dos princípios de avaliação e intervenção a casos específicos.  

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The workshop will focus on the integration of syllabus from the association of a practical component 
associated with theory. Furthermore, oral presentation of content analysis will be complemented by individual 
and/or group cases of stalking and displayed in real media, viewing videos and the principles of assessment 
and intervention in specific cases. 

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

As diferentes metodologias de ensino serão aplicadas no sentido de proporcionar um conhecimento 
aprofundado das questões teóricas bem como uma aproximação à prática real. Complementando a exposição 
oral dos conteúdos programáticos, serão privilegiados a análise de casos práticos que permitirão a aplicação 
dos conhecimentos previamente adquiridos, bem como revelar as dificuldades e desafios à avaliação do risco 
bem como à intervenção psicossocial com as vítimas. 

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

The different teaching methodologies will be applied so that there is a thorough understanding of theoretical 
issues as well as a better perception of a real practise. Complementing the oral presentation of the syllabus, 
greater importance will be placed on the analysis of practical cases thus enabling the application of previously 
acquired knowledge, not only to reveal the difficulties and challenges for risk assessment but also the 
psychosocial intervention with victims. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Grangeia, H. & Matos, M. (2010). Stalking: Consensos e controvérsias. In C. Machado (Coord.), Novas formas 
de vitimação criminal. (pp. 121 – 166). Braga: Psiquilíbrios. 
Grangeia, H. & Matos, M. (2011). Da invisibilidade ao reconhecimento do stalking. In A. I. Sani (Coord.), Temas 
em Vitimologia (pp. 61-84). Coimbra: Almedina. 

 

Mapa IX - Modelos de Psicologia Clínica e Psicopatologia ao Longo do Ciclo Vital 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Modelos de Psicologia Clínica e Psicopatologia ao Longo do Ciclo Vital 

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

João Manuel de Castro Faria Salgado (32 horas de contacto) 

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

 
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): 

1. Desenvolver os conhecimentos relativos aos critérios de diagnóstico dos principais quadros presentes no 
DSM-IV 
2. Capacitar os alunos para aplicar esses conhecimentos a casos clínicos, através da análise de sinais e 
sintomas de psicopatologia e do exercício de diagnóstico diferencial (competências de diagnóstico) 
3. Capacitar os alunos para uma compreensão mais alargada dos quadros clínicos, pela exploração das 
principais teorias explicativas dos diferentes quadros abordados. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

1. Develop knowledge relating to diagnostic criteria of the main aspects in the DSM-IV 
2. Enable students to apply this knowledge to clinical cases, through the analysis of signs and symptoms of 
psychopathology and the exercise of differential diagnosis (diagnostic skills) 
3. Enable students to a broader understanding of the clinical aspects, through the exploitation of the main 
theories that explain the various aspects taught. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Introdução à Psicopatologia: Revisão de conceitos básicos e avaliação diagnóstica 
2. Conceitos básicos de psicopatologia, noções básicas de semiologia e introdução aos sistemas de 
diagnóstico 
3. Delirium, demência e outras perturbações cognitivas 
4. Perturbações Mentais Secundárias a Um Estado Físico Geral 
5. Esquizofrenia e outras Perturbações Psicóticas 
6. Perturbações do Humor. 
7. Perturbações da Ansiedade 
8. Perturbações do Comportamento Alimentar 
9. Perturbações Dissociativas 
10. Perturbações Somatoformes 
11. Perturbações da Personalidade 
12. Perturbações Sexuais 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Introduction to Psychopathology: A review of basic concepts and diagnostic assessment 
2. Basic concepts of psychopathology, basic notions of symptomatology and diagnostic systems 
3. Delirium, dementia and other cognitive disorders 
4. Secondary Mental Disorders to a General Physical State  
5. Schizophrenia and other Psychotic Disorders 
6. Mood Disorders. 
7. Anxiety Disorders 
8. Eating Behavior disorders 
9. Dissociative disorders 
10. Somatoform disorders 
11. Personality disorders 
12. Sexual disorders 

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

(a) O ponto 1 dá uma perspetiva global desta disciplina, contribuindo para os 3 objetivos de uma forma 
genérica; 
(b) O ponto 2 faz uma revisão dos principais sinais e sintomas de psicopatologia (psicopatologia geral), 
contribuindo para uma melhor compreensão dos diferentes quadros diagnósticos (psicopatologia específica), 
e, deste modo, para o objetivo 1 e 2; 
(c) A explicitação dos diferentes quadros diagnósticos de cada agrupamento (ponto 3 a ponto 12 do 
programa), contribui para o objetivo 1 e 2; 
(d) Dentro da lecionação desses pontos (3 a 12) são apresentadas as principais teorias relativas a cada 
quadro. 
Realce-se que são abordados todos os diferentes quadros clínicos dentro de cada agrupamento de 
psicopatologia, garantindo uma grande exaustividade dos conteúdos e fortalecendo os objetivos mais 
associados à capacidade de diagnóstico diferencial. 

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

(a) Point 1 is an overall perspective of the subject, thus contributing to the three objectives in a generic way; 
(b) Point 2 reviews the key signs and symptoms of psychopathology (general psychopathology), thus 
contributing to a better understanding of the different diagnostic frameworks (specific psychopathology), and 
so, for objective 1 and 2; 
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(c) Points 3 to 12 clarify the different aspects of each diagnostic group and contributes to objectives 1 and 2; 
(d) In relation to the teaching of points 3 to12, the main theories for each frame are discussed. 
There is importance in the discussion of all the different clinical cases within each cluster of psychopathology, 
thus ensuring a greater comprehensiveness of the syllabus and objectives and strengthening the most 
associated objectives to the differential diagnosis. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Na 1ª aula é realizado um teste de diagnóstico, que avalia os conhecimentos dos alunos e afere suas 
necessidades, dando-se prioridade aos seguintes elementos: 1) conhecimento de critérios de diagnóstico; 2) 
capacidade de aplicação dos conhecimentos a casos clínicos; 3) conhecimento sobre as teorias de base 
relativas a cada quadro. O grau de desenvolvimento dos conteúdos acima abordados é dependente dos 
resultados médios dessa avaliação. Os conteúdos são expostos recorrendo a slides descritivos e ilustrativos. 
São inseridas ilustrações com casos para cada quadro e é promovida a sua discussão e clarificação, bem 
como apresentadas as principais formulações teóricas sobre os mesmos. A avaliação contínua é feita por 
recurso a dois testes escritos. A avaliação final, para quem não tiver êxito na avaliação contínua, é feita por 
recurso a um exame escrito com igual teor. 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The first class will have a diagnostic test that assesses student knowledge and assesses their needs, giving 
priority to the following elements: 1) knowledge of diagnostic criteria, 2) ability to apply knowledge to clinical 
cases, 3) knowledge of theories based on each case. The degree of development of the syllabus discussed 
above depends on the average results of assessment. The contents are displayed by using descriptive and 
illustrative slides. Case illustrations are used for each case and discussion and clarification is promoted, and 
the main theoretical formulations are presented. Continuous assessment uses two written examinations. Final 
assessment, for those not successful in the continuous assessment, includes a written examination which 
covers the same syllabus. 

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

A avaliação diagnóstica inicial permite adaptar a lecionação dos conteúdos ao nível de preparação média da 
turma, adequando o grau de extensão de tempo a dedicar a cada um dos 3 objetivos anteriormente listados. 
Estes 3 objetivos são considerados hierárquicos, ou seja, deverá começar-se por conhecer os diferentes 
quadros (1), para depois aplicar esses conhecimentos a casos práticos (2) para depois rever as principais 
teorias sobre os mesmos (3) [de notar que os passos (1) e (2), bem como (2) e (3) se alimentam reciprocamente 
positivamente]. 
A exposição dos critérios é fundamental para se atingir o primeiro objetivo. A apresentação e discussão dos 
casos ilustrativos é fundamental para o segundo. A apresentação e discussão das teorias clínicas sobre os 
diferentes quadros e respetivos casos é adequada ao terceiro objetivo. 
Além disso, a ordem de apresentação dos diferentes quadros de diagnóstico obedece a um critério que facilita 
o exercício do diagnóstico diferencial (iniciando-se dos quadros com maior prioridade diagnóstica para os de 
menor prioridade diagnóstica). 
Dado os objetivos desta unidade, a avaliação contínua é feita por recurso a dois testes escritos onde são 
avaliados os conhecimentos dos critérios, a capacidade de aplicação a casos concretos e os conhecimentos 
teóricos sobre os mesmos. A avaliação final, para quem não tiver êxito na avaliação contínua, é feita por 
recurso a um exame escrito com igual teor. 

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

The initial diagnostic evaluation adapts the syllabus to the average level of preparedness of the class, by 
adjusting the degree of time to devote to each of the three goals listed above. These three goals are considered 
to be hierarchical, i.e. it should begin by understanding the different aspects (1), then applying this knowledge 
in practical cases (2) and then reviewing the main theories (3) [Note: steps (1) and (2) and (2) and (3) positively 
complement each other]. The exposure of the criteria is essential to achieve the first goal. The presentation 
and discussion of illustrative cases is fundamental for the second. The presentation and discussion of theories 
about the different clinical and respective cases are appropriate for the third objective. 
Moreover, the order of presenting the different diagnostic aspects is a criterion that facilitates the exercise of 
differential diagnosis (beginning of the aspects with higher priority for the diagnosis of lower priority 
diagnosis). 
Due to the objectives of this unit, continuous assessment implies two written tests which assess the 
knowledge of the criteria, the ability to apply to specific cases and theoretical knowledge about them. Final 
assessment is for those who are not successful in continuous assessment thus students do a written 
examination which relates to the syllabus. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

American Psychiatric Association (2002). DMS-IV-TR. Lisboa: CLIMEPSI. (publicado na versão original em 
2000). 
Kaplan, H. I., Sadock, B. J., & Grebb, J. A. (1997). Compêndio de psiquiatria: Ciências de comportamento e 
psiquiatria clínica (7ª edição). Porto Alegre: Artmed. (publicado na versão original em 1994). 

Page 96 of 158ACEF/1112/15477 — Guião para a auto-avaliação

2012-04-30http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=d6885417-607a-171...



Fauman, M. A. (2002). Guia de estudo para o DSM-IV-TR. Lisboa: CLIMEPSI. 
Frances, A., & Ross, R. (1999). DSM-IV Casos clínicos: Guia para o diagnóstico diferencial. Lisboa: CLIMEPSI. 
(publicado na versão original em1996). 
Scharfetter. C. (1997). Introdução à psicopatologia geral. Lisboa: CLIMEPSI. (publicado na versão original em 
1996). 
Trzepacz, P. T., & Baker, R. W. (2001). Exame psiquiátrico do estado mental. Lisboa: Climepsi. (publicado 
originalmente em 1993) 

 

Mapa IX - Modelos de Psicoterapia Construtivista e Familiar Sistémica 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Modelos de Psicoterapia Construtivista e Familiar Sistémica 

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

João Manuel de Castro Faria Salgado (32 horas de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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): 

1. Dominar dos fundamentos das abordagens construtivistas da psicoterapia 
2. Analisar criticamente os modelos de psicoterapia à luz das abordagens construtivistas 
3. Descrever e compreender os princípios, o processo terapêutico e principais estratégias da terapia focada 
nas emoções 
4. Descrever e compreender os princípios, o processo terapêutico e principais estratégias da terapia narrativa 
de reautoria 
5. Aplicar os conhecimentos de terapia focada nas emoções e de terapia narrativa a situações práticas (casos 
clínicos) 
6. Diferenciar alguns dos principais modelos terapêuticos construtivistas 
7. Conhecer investigação relevante na área destas terapias, incluindo investigação produzida no ISMAI. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

1. Mastering the fundamentals of constructivist approaches to psychotherapy 
2. Critically analysing models of psychotherapy under constructivist approaches 
3. Describing and understanding principles, therapeutic processes and key strategies in emotion-focused 
therapy 
4. Describing and understanding principles, therapeutic processes and the main strategies of narrative therapy 
5. Applying skills in emotion-focused therapy and narrative therapy to practical situations (clinical cases) 
6. Differentiating some of the major therapeutic constructivist models 
7. Identifying the relevant research areas of these therapies, including research produced at ISMAI 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1.Introdução aos princípios gerais do construtivismo na psicologia e na psicoterapia 
1.1Princípios gerais 
1.2Construtivismo clínico e psicopatologia 
1.3Construtivismo clínico e psicoterapia 
2.Modelo construtivista dialético de L. Greenberg e terapia focada nas emoções (tfe) 
2.1Princípios do modelo tfe 
2.2Conceito de emoção em tfe:Emoções, esquemas emocionais e tipos de emoções 
2.3Marcadores e Tarefas Terapêuticas 
2.4Ilustrações clínicas e exercícios práticos para desenvolvimento de competências 
3.Terapia narrativa de reautoria 
3.1Origens e princípios do modelo 
3.2Enquadramento discursivo,externalização, amplificação e validação social dos resultados únicos 
3.3 Ilustrações clínicas e exercícios práticos para desenvolvimento de competências 
4.Breve incursão por outros modelos construtivistas 
4.1Terapia Cognitivo-Narrativa 
4.2Método narrativo de autoconfrontação de H. Hermans 
4.Modelos terapêuticos dialógicos 
5. Investigação em processos de mudança emocionais e narrativos 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Introduction to generic principles of constructivism in psychology and psychotherapy 
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1.1 Generic principles 
1.2 Constructivism and clinical psychopathology 
1.3 Constructivism and clinical psychotherapy  
2. Dialectical constructivist model of Greenberg and therapy focused on emotions (tfe) 
2.1 Principles of the therapy focused on emotions model 
2.2 Concept of emotion in tfe: Emotions, emotional schemes and types of emotions 
2.3 Therapeutic Markers and Tasks 
2.4 Clinical Illustrations and practical exercises for skills development 
3. Narrative therapy  
3.1 Origins and principles  
3.2 Discursive framework, outsourcing, amplification and social validation of single results 
3.3 Clinical Illustrations and practical exercises for skills development 
4. Brief incursion by other constructivist models 
4.1 Cognitive-Narrative Therapy 
4.2 Narrative Method of self-confrontation by H. Hermans 
4.3 Models of therapeutic dialogue 
5. Research on processes of emotional and narrative change 

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

O ponto 1 do programa, ao introduzir os princípios axiomáticos gerais do construtivismo e ao aplicá-los à 
psicologia clínica e à psicoterapia, responde ao objetivo 1 e 2 (dominar os fundamentos e desenvolver reflexão 
crítica). Os pontos 2 e 3 desenvolvem duas das principais terapias construtivistas – a terapia focada nas 
emoções e a terapia narrativa. Deste modo, responde-se aos objetivos 3 e 4. Ao promover o contacto com 
casos práticos, vídeos e vinhetas clínicas (ponto 2.4 e 3.3), facilita-se a capacitação para aplicação dos 
conhecimentos destas terapias a situações práticas e concretas (objetivo 5). O ponto 4 permite um breve 
contacto com outras terapias construtivistas, salientando-se os pontos convergentes e divergentes entre elas 
(objetivo 6). Finalmente, o ponto 5 permite fazer uma incursão na investigação relevante na áreas das terapias 
narrativas, incluindo investigação para o qual os investigadores do ISMAI têm contribuído, concretizando-se o 
objetivo 7. 

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

Point 1 introduces the generic principles of constructivism and their application to clinical psychology and 
psychotherapy, thus responding to the first and second objectives (mastery of fundamentals and develop 
critical thinking). Points 2 and 3 develop two major constructivist therapies - therapy focused on emotions and 
narrative therapy. Thus, these respond to objectives 3 and 4. By promoting the contact with practical cases, 
videos and clinical cases/ bulletins (points 2.4 and 3.3), it is easier to apply knowledge of these therapies to 
practical and real situations (objective 5). Point 4 provides a brief contact with other constructivist therapies 
and identifies the similarities and the differences between them (objective 6). Finally, point 5 makes an 
incursion into the relevant research in the areas of narrative therapy, including research which ISMAI 
researchers have contributed so as to achieve objective 7. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Para os conteúdos mais teóricos (pontos 1, 4 e 5), segue-se um método de exposição e discussão em grupo. 
Para o ensino das terapias (pontos 2 e 3, mas também, sempre que possível, no ponto 4) as estratégias usadas 
são: exposição e discussão em grupo; exemplificação com casos clínicos; visualização de vídeos da APA com 
terapeutas consagrados e sua discussão; exercícios de simulação em pequeno grupo. 
A avaliação contínua é realizada através de 2 testes escritos (50% de peso na classificação final) com 
perguntas sobre os conteúdos teóricos e sua aplicação a situações clínicas. No exame final (para quem não 
seja aprovado em avaliação contínua) é feita uma prova escrita com estrutura idêntica (conteúdos e sua 
aplicação). Os/As estudantes que pretenderem fazer um trabalho adicional sobre o ponto 4 da matéria, com 
exposição do mesmo na aula, terão a seguinte ponderação da classificação: provas escritas =90% (45%+45%); 
trabalho =10%. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

For more theoretical content (points 1, 4 and 5), focus on a method of presentation and discussion in group. 
For therapy teaching (points 2 and 3, but also, whenever possible, point 4) the strategies used are: 
presentation and group discussion, to exemplify clinical cases, viewing videos of APA therapists devoted to 
discussion; simulation exercises in small groups. 
Continuous assessment includes two written examinations (50% of final classification) with questions about 
the theoretical content and its application to clinical situations. Final evaluation (for those who are not 
successful in continuous assessment) do consists of a written examination with an identical structure (content 
and its application). Students, who wish to do additional work regarding the fourth point by presenting it to the 
class, have the following classification: written tests = 90% (45% +45%), work =10%. 

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

A exposição de novos conteúdos é transversal a todos os pontos do programa. Simultaneamente, ao reservar-
se tempo para a discussão em grupo, facilita-se a criação de uma posição pessoal sobre os mesmos 
conteúdos, pelo que se procura assim contribuir para o objetivo 2 (análise crítica da psicoterapia). 
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A metodologia de ensino das terapias segue as sugestões de R. Elliott e colaboradores: 
- Iniciar com exposição dos conteúdos fundamentais, iniciando-se com uma panorâmica geral e depois 
entrando em conteúdos mais específicos; 
- Ilustrar os conteúdos com exemplos concretos; 
- De seguida, observar vídeos demonstrativos das terapias e dos conteúdos específicos abordados 
- Simulações e feedback sobre a prática (dado o carácter introdutório da unidade, este último passo é ainda 
reduzido). 
Esta abordagem será indicada para a aprendizagem quer da terapia narrativa, quer da terapia focada nas 
emoções, incluindo a sua aplicação a situações práticas (objetivos 3, 4 e 5). O contacto com vídeos de 
terapeutas internacionalmente reconhecidos é particularmente útil para o objetivo 5, sendo utilizados os 
seguintes vídeos da coleção Series VIII – Psychotherapy in Six Sessions, com 6 sessões de terapia focada nas 
emoções (terapeuta: Leslie S. Greenberg) e 6 sessões de terapia narrativa (terapeuta: Stephen Madigan): 
American Psychological Association (2007). Emotion-focused therapy over time [DVD]; American 
Psychological Association (2010). Narrative therapy over time [DVD]. 
A exposição e debate de outras terapias e da investigação na área é adequada ao propósito de promover os 
conhecimentos e o posicionamento crítico dos alunos relativamente a estes aspetos. Salienta-se aqui também 
a potencial vantagem de isto facilitar a introdução dos alunos a trabalhos de investigação a que se poderão 
dedicar dentro do ISMAI. 

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

The demonstration of new syllabus is transversal in all points of the program. Simultaneously, there is time 
reserved for each group discussion, which facilitates the creation of a personal position on the same content, 
and thus seeks to contribute to objective 2 (critical analysis of psychotherapy). 
The teaching methodology of therapy follows the suggestions of R. Elliott and colleagues: 
- Start: lectures of fundamental content, with an overview followed by more specific content; 
- Illustrate the syllabus with real examples; 
- Then, watch videos demonstrating therapies and the specific content addressed 
- Simulations and feedback practice (as instituting the character unit, the latter step is further reduced). 
This approach is suitable for learning both narrative therapy, and therapy focused on emotions, including their 
application to practical situations (Objectives 3, 4 and 5). Contact with videos of internationally recognized 
therapists is particularly useful for objective 5; videos such as, the Collection Series VIII - Psychotherapy in Six 
Sessions, with six therapy sessions focused on emotions (therapist: Leslie S.Greenberg) and 6 sessions of 
narrative therapy (therapist Stephen Madigan): American Psychological Association (2007). Emotion-focused 
therapy over time [DVD]; American Psychological Association (2010). Narrative therapy over time [DVD]. 
The presentation and discussion of other therapies and research in the area is suitable for the purpose of 
promoting knowledge and critical positioning of the students about these aspects. It should also be noted that 
this potential advantage facilitates the introduction of students in the research they can undertake at ISMAI. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Neimeyer, R., & Mahoney, M. (Eds.), Constructivism in psychotherapy. Washington, DC: APA. 
Elliott, R., Watson, J., Goldman, R., & Greenberg, L.(2004). Learning emotion- focused therapy. Washington, 
DC: APA. 
Gonçalves, M. M. (2008). Terapia narrativa de reautoria: O encontro de Bateson, Bruner e Foucault. Braga: 
Psiquilíbrios. 
Gonçalves, Ó. F. (1998). Psicoterapia cognitiva narrativa: Manual de terapia breve. Campinas, SP: Editorial Psy. 
Hermans, H. (2001). A pessoa como narrador motivado de histórias. In M. Gonçalves & Ó. Gonçalves (Eds.), 
Psicoterapia, discurso e narrativa (pp. 157-205). Coimbra: Quarteto. 
Gonçalves, M., Santos, A., Salgado, J., Matos, M., Mendes, I., Ribeiro, A., et al. (2010). Innovations in 
psychotherapy: Tracking the narrative construction of change. In J. Raskin, S. Bridges, & R. Neimeyer (Eds.), 
Studies in meaning 4 (pp. 29-64). New York: Pace University Press. 

 

Mapa IX - Modelos em Psicologia da Saúde 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Modelos em Psicologia da Saúde 

 
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 (32 horas de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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): 

Promover o contacto e a assimilação de conhecimento sobre o paradigma da Psicologia da Saúde e os 
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modelos que se lhe encontram subjacentes. Desenvolver capacidade de reflexão crítica sobre a prática da 
psicologia no domínio da saúde e da doença. Desenvolver competências de trabalho individual e de equipa, ao 
nível da investigação, comunicação verbal e escrita. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Promote the contact and assimilation of knowledge about the paradigm of Health Psychology and the models 
that are behind it. Develop the capacity for critical thinking of the practice of psychology in health and illness. 
Develop individual and teamwork skills in terms of research, verbal and written communication 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Psicologia e doença 
- Psicologia da Doença e Psicologia da Saúde 
- Emergência e evolução do paradigma da Psicologia da Saúde. 
- Relação com outras áreas da psicologia e do conhecimento 
- Áreas de intervenção da psicologia da saúde e da doença 
- A Psicologia no hospital 
2. Modelos sobre saúde e doença: do modelo biomédico ao biopsicossocial.  
- Modelo Transaccional de Lazarus e Folkman 
- Modelo de Auto-regulação das Representações da Doença de Leventhal 
- Modelo de Crenças da Saúde 
- Modelo de Acção Reflectiva 
- Modelo de Auto-eficácia 
3. Factores psicossociais e doença 
- stress e coping 
- emoção 
- personalidade 
- apoio social 
4. Factores de risco comportamentais e psicossociais na doença crónica 
 
5. Promoção da Saúde 
 
6. A aplicação dos Modelos de Psicologia da Saúde e da Doença. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Psychology and illness 
- Psychology of Illness and Health Psychology 
- Emergency and evolution of the paradigm of Health Psychology 
- Relationship with other areas of psychology and knowledge 
- Target areas of the psychology of health and illness 
- Psychology in hospital 
2. Models of health and illness: biomedical to the biopsychosocial model. 
- Transactional Model of Lazarus and Folkman 
- Self-regulation Model of Illness Representations of Leventhal 
- Belief in Health Model 
- Model of Reflective Action 
- Model of Self-Efficacy 
3. Psychosocial factors and illness 
- Stress and coping 
- emotion 
- personality 
- Social support 
4. Behavioral risk factors and psychosocial factors in chronic disease 
5. Health Promotion 
6. Application of Models of Health and Illness Psychology. 

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

Nesta unidade curricular os alunos são convidados a pesquisar e explorar os diversos modelos em Psicologia 
da Saúde que constituem parte integrante dos conteúdos programáticos, partilhando e discutindo o resultado 
da sua realização de tarefas. Para além disso, na realização do trabalho que apresentam, têm por base sempre 
um dos modelos estudados, para a contextualização do desenvolvimento do tema, o que facilita a 
organização, compreensão e aquisição de competências na área de estudo. 

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

Students are asked to do research and explore the various models in Health Psychology as an integral part of 
the syllabus, thus sharing and discussing the outcome of their performance in tasks. In addition, when 
presenting their projects, they always keep in mind on one of the models studied in class so as to 
contextualize the development of the topic, thus facilitating the organization, understanding and skills in the 
study area of study 
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 
Sessões teóricas e práticas serão sustentadas com a exposição e participação activa dos alunos, através da 
discussão, reflexão, e exposição de temas, distribuídos para a realização de tarefas Os alunos deverão 
trabalhar em pequenos grupos, desenvolvendo tarefas que partilharão com o grande grupo. 
Avaliação Contínua: 
– Presença obrigatória nas aulas 
– Participação ativa nas aulas e tarefas distribuídas: 50% 
• Leitura de artigos ou textos e preparação de discussão na aula; sínteses; apresentação de modelos, etc. 
– 1Trabalho de grupo: 50% da nota final  
• Pretende-se que cada grupo prepare uma revisão bibliográfica sobre aspetos psicossociais associados a um 
quadro de doença, analisando-o numa perspectiva em que aplique um ou mais dos modelos estudados. 
Avaliação Final: 
1 teste de avaliação de conhecimentos:100%  

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

There will be theoretical and practical sessions where students participate actively through discussion, 
reflection, and presenting topics of study, which were distributed so as to carry out tasks. Students should 
work in small groups, in order to develop tasks of sharing within the large group. 
Continuous assessment: 
- Compulsory attendance in class 
- Active participation in class and distributed tasks: 50% 
• Read articles or texts and preparation of class discussion: synthesis, presentation of models, etc. 
- One group work: 50% of final grade 
• Each group must prepare a review of bibliography/literature on psychosocial aspects associated with a 
disease, and consequently analyzing it from a perspective of applying one or more of the models studie in 
class. 
Final Evaluation: 
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. 

Nesta unidade curricular, os alunos trabalharão os conteúdos programáticos partindo de metodologias 
expositivas realizadas pelo docente mas, e de forma continua, terão um papel ativo no seu processo de 
aprendizagem, com a realização de pequenas tarefas, apresentações e discussões sobre as temáticas. 
Desenvolve-se o sentido de investigação e procura-se que em pequenos grupos os alunos trabalhem temas 
que expõe e discutem posteriormente em grande grupo. 

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

Teachers use lectures to familiarize students with the syllabus but, in a continuous manner, they will have an 
active role in their learning process by carrying out small tasks, oral presentation and discussions related to 
the different issues. The intention is to develop the awareness of research and have students work specific 
topics of study in small groups which will sunsequently be discussed in a large group. 
Anular edições 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Joyce-Moniz & Barros (2005). Psicologia da doença para cuidados de saúde. Desenvolvimento e intervenção. 
Lisboa: Edições ASA. 
Ribeiro, J. (2005). Introdução à Psicologia da Saúde. Coimbra: Quarteto. 
Taylor, S. (2007). Psicologia de la Salud (6ª ed.). Madrid: McGrawHill. 

 

Mapa IX - Programas de Intervenção em Psicologia da Saúde 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Programas de Intervenção em Psicologia da Saúde 

 
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 (32 horas de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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): 

Contacto com programas de intervenção em contextos de saúde e doença. 
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Domínio de conhecimentos e técnicas de construção, desenvolvimento e aplicação de quadros conceptuais e 
processuais no domínio da intervenção psicológica em contexto de saúde e doença.  
Desenvolvimento de competências técnicas de programação, intervenção e avaliação no âmbito da prática do 
exercício profissional em contexto de saúde e doença. 
Desenvolvimento de competências de pesquisa, de reflexão, exposição oral e crítica, de temas.  
Desenvolvimento de competências de trabalho individual e de equipe. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

- contact with intervention programs in the context of health and disease 
- have knowledge of and construction techniques, development and application of conceptual frameworks and 
procedures in the field of psychological intervention in the context of health and disease 
- develop technical programming skills, assessment and intervention of the professional practice in the context 
of health and disease 
- develop skills of research, reflection, discussion, oral and critical presentation of topics of study 
- develop skills of individual and team work 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1-Programas de intervenção em Psicologia da Saúde e da Doença 
1.1.Saúde e doença: 
1.1.1 - Stress, doença e estados emocionais: 
- doentes 
- profissionais de saúde 
- prestadores de cuidados informais 
1.2- Factores que contribuem para a recuperação de indivíduos doentes 
1.3- A hospitalização e os cuidados de saúde. 
1.4. Direitos dos pacientes. 
1.5. Técnicas cognitivo-comportamentais utilizadas para redução de ansiedade e medo. 
1.6. A Medicina, a Psicologia e a Morte 
 
2. Abordagens de intervenção psicológica em grupos 
2.1. Modelos teóricos e abordagens de intervenção 
2.2 . Etapas de vida e intervenção em grupo em contextos de saúde e doença 
3-Intervenção psicológica em contextos de saúde e doença 
3.1. Avaliação e construção de programas de intervenção 
3.2. Modelos e técnicas de intervenção em diferentes contextos: 
3.2.1.Gravidez e parentalidade 
3.2.2. Doença Crónica  
3.2.3. Psico-oncologia 
3.2.4. Dor Crónica. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1-intervention programs in Psychology of Health and Illness 
1.1. Health and disease: 
1.1.1 - Stress, disease and emotional states: 
- patients 
- health professionals 
- informal care providers 
1.2- Factors that contribute to the recovery of patients 
1.3 - Hospitalization and health care 
1.4. Rights of patients. 
1.5. Cognitive-behavioral techniques used to reduce anxiety and fear 
1.6. Medicine, Psychology and Death 
2. Approaches to psychological intervention in groups 
2.1. Theoretical models and intervention approaches 
2.2. Life stages and group intervention regarding health and disease 
3 - Psychological intervention in the context of health and disease 
3.1. Assessment and structure of intervention programs 
3.2. Models and intervention techniques in different contexts: 
3.2.1.Pregnancy and parenting 
3.2.2. Chronic Illness 
3.2.3. Psycho-oncology 
3.2.4. Chronic Pain 

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

Sendo um dos objectivos primordiais desta unidade curricular, o processo de desenvolvimento de 
competências para a elaboração de programas de intervenção em Psicologia da Saúde, os alunos são 
convidados a contactar com programas de promoção, educação e prevenção da saúde, ajustados a diferentes 
realidades, refletir sobre eles e apreender a metodologia de construção dos mesmos. Por outro lado, a 
metodologia de avaliação proposta, estimula o desenvolvimento destas competências, bem como do sentido 
critico e do aprender a saber fazer, já que é proposto o desenvolvimento de um programa de intervenção, que 
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deve ser concretizado por meio de trabalho em equipa. 

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

Seeing that one of the primary objectives of this course is the process of developing skills so as to plan 
intervention programs in Health Psychology, students are encouraged to study programs of promotion, health 
education and prevention, adjusted to different realities, as well as reflect about them and understand the 
methodology to create them. On the other hand, the proposed assessment methodology stimulates both the 
development of these skills as well as the critical awareness and understanding of know how, since it has 
already been suggested to develop an intervention program, which must be accomplished through teamwork. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Metodologia expositiva complementada com a realização de tarefas e trabalhos, apresentação de temas e 
discussão sobre os mesmos. 
Avaliação Contínua: Presença obrigatória nas aulas; Elaboração e apresentação de um trabalho dirigido 
(programa de intervenção) : 60%; Participação nas aulas e realização de tarefas: 40% 
Avaliação final: Teste de avaliação de conhecimentos: 100% 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Expository methodology combines the development of tasks and assignments and the presentation of topics 
and their discussion. 
Continuous assessment: compulsory class attendance; preparation and submission of a guided assignment 
(intervention program), 60%; class participation and completion of tasks, 40% 
Final evaluation: written examination, 100% 

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

Nesta unidade curricular procura-se que os alunos tomem contacto com diversos programas de intervenção 
em contextos de saúde e doença, de modo a compreenderem a importância de que se reveste a pesquisa, a 
identificação da população-alvo, dos objetivos, das técnicas a utilizar, dos cuidados a ter na elaboração do 
plano de intervenção. O trabalho em pequenos grupos e a posterior partilha dos avanços, promove não só o 
desenvolvimento de competências ao nível da expressão oral e escrita, como da capacidade de reflexão e de 
critica essenciais para a construção do conhecimento e da identidade profissional. 

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

This curricular unit aims to have students study the numerous intervention programs in the context of health 
and illness in order to understand the importance of who undertakes the research, identify the target 
population, objectives, techniques to use and the care in preparing the intervention plan. Working in small 
groups and the subsequent sharing of what has been done, not only promotes the development of skills in oral 
and written expression but also improves the capacity for reflection and critique essential for the construction 
of knowledge and a professional identity. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Nota: serão distribuídos aos alunos textos/artigos sobre os quais esses devem trabalhar 
 
Canavarro, M. C. (2001). Psicologia da Gravidez e da Maternidade. Editora: Quarteto. 
Guerra, M., & Lima, L. (2005). Intervenção psicológica em grupos em contextos de saúde. Lisboa: Climepsi 
Editores. 
Holland, J. (1998). Psycho-oncology. New York: Oxford University Press. 
Joyce-Moniz, L. & Barros (2005). Psicologia da doença para cuidados de saúde. Desenvolvimento e 
intervenção. Lisboa: Edições ASA. 

 

Mapa IX - Modelos Explicativos em Psicologia da Justiça 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Modelos Explicativos em 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 (39 horas de contacto) 

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

Doutora Vera Duarte (6 Horas) 
Doutora Márcia Machado (4 Horas) 
Doutora Marisalva Favero (9 Horas) 
Doutor Ivandro Monteiro (6 Horas) 
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 
It is highly important in this curricular unit that students learn the dynamics of neurobiology, anthropology, 
family, environmental/social, personality, serious mental illness, substance, sexuality andof the contribution to 
the occurrence of the criminal phenomenon. The interaction with students, as well as the practical work 
undertaken by them and watching a film are teaching methods which provide students with a better 
assimilation of syllabus in the ability of analyze the real concrete situations they may face in the future. 
 

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

Nesta unidade curricular é muito importante que os alunos aprendam as dinâmicas neurobiológica, 
antropológica, familiar, ambiental/social, da personalidade, da doença mental grave, das substâncias, da 
sexualidade, que contribuem para a ocorrência do fenómeno criminal. A interacção estabelecida com os 
alunos, assim como os trabalhos práticos realizados pelos discentes e a visualização de um filme, destinam-
se a proporcionar aos alunos uma melhor integração dos conteúdos transmitidos e uma melhor capacidade de 
análise das situações concretas com que se irão confrontar. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

It is highly important in this curricular unit that students learn the dynamics of neurobiology, anthropology, 
family, environmental/social, personality, serious mental illness, substance, sexuality andof the contribution to 
the occurrence of the criminal phenomenon. The interaction with students, as well as the practical work 
undertaken by them and watching a film are teaching methods which provide students with a better 
assimilation of syllabus in the ability of analyze the real concrete situations they may face in the future. 
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. A importância dos factores neurobiológicos no comportamento e na agressividade 
2. Teorias do Comportamento Desviante: Componente Sociológica 
3. Delinquência e Criminalidade na perspectiva das Teorias Psicológicas e da Personalidade 
4. Famílias, Toxicodependência e Criminalidade 
5. As drogas, os seus efeitos e a criminalidade 
6. Psicopatologia e criminalidade 
7. Análise de trabalhos práticos 
8. Trabalhos de grupo a serem apresentados nas aulas. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Importance of neurobiological factors in behavior and aggression 
2. Theories of Deviant Behavior: Sociological Component 
3. Delinquency and Crime in the light of Psychological and Personality Theories 
4. Families, Addiction and Crime 
5. Drugs, its effects and crime 
6. Psychopathology and crime 
7. Analysis of practical work 
8. Group work presented in class 
 

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

Os conteúdos leccionados nesta unidade curricular são coerentes com os objetivos 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. A visualização e análise de um 
filme, assim como os trabalhos apresentados, o debate, o role-playing, permitem que os alunos desenvolvam 
os seus conhecimentos 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 análises proporcionadas na sala de aula. Para o que se fomentará um 
ambiente que proporcione a reflexão e a análise crítica. 

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

The syllabus taught in this curricular unit is consistent with the objectives so as to learn and understand the 
forensic psychology, to learn the multifaceted etiology of deviant behavior and relate the existence of 
psychopathology in the subject with their deviant behavior. The visualization and analysis of a film as well as 
the presentation of projects, discussions and role-playing enable students not only to develop their knowledge 
but also help them analyze, relate and interpret the data they are provided with in relation to theoretical 
knowledge learnt, so that they are able to draw their own conclusions as well as compare them with the 
analysis provided in class. Hence, fostering an environment that provides critical analysis and reflection. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Serão utilizadas metodologias do tipo passivo (como a visualização de um filme) e o método expositivo será 
também aplicado. Todavia, com o objectivo de posterior aplicação prática pelos alunos, serão privilegiadas as 
metodologias de tipo ativo como o debate, o trabalho em grupo, as apresentações orais, do tipo individual ou 
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em grupo. Será também privilegiada a vertente de aplicação dos conteúdos e competências de investigação 
adquiridas através de trabalhos práticos de pesquisa, que passam pela apresentação de trabalhos práticos 
pelos alunos. O relatório final do trabalho apresentado terá as vertentes escrita e de apresentação na aula.  
Relativamente à avaliação, esta poderá ocorrer no âmbito da avaliação contínua, a qual terá em conta factores 
como assiduidade, participação nas aulas e resultados nas provas avaliativas. Para além da avaliação 
contínua, os alunos têm a possibilidade de uma avaliação final. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Passive teaching methodologies and lectures, such as viewing a movie will be applied throughout the 
curricular unit. However, since the aim is to further practical application, there will be greater emphasis on 
active teaching methodologies such as discussion, group work and oral presentations, individual or in groups. 
The application of the syllabus and research skills through practical research projects in the presentation of 
practical work by students is also a prime component. The final report will be written and presented in class. 
In relation to evaluation, it can be continuous which consists of factors such as attendance, class participation 
and the results of written examinations. Besides continuous assessment, students have the possibility of 
sitting a final examination. 

 
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 um filme, a apresentação de casos práticos, o role-playing, a apresentação de trabalhos pelos 
alunos, permitirão aos alunos cumprir os objectivos desta unidade curricular. Contribuindo para que sejam 
capazes de conhecer os mais relevantes factores indutores de comportamento criminal e adquirir 
conhecimentos específicos que permitam a análise e integração de conhecimentos, de modo a possibilitar 
uma compreensão e identificação dos problemas e dos agentes, um operar mais competente 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 include, in particular, the visualization and analysis 
of a film, the presentation of case studies, role-playing, and oral presentations so as to enable students to 
achieve the objectives of this curricular unit. The understanding of the most relevant factors that induce 
criminal behavior and acquiring specific facts which facilitates the analysis and assimilation of knowledge so 
as to comprehend and identify problems and its agents through more competency in the field of Forensic 
Psychology thus, a better ability to analyze, relate and interpret the data they are provided in relation to 
theoretical knowledge. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

-Almeida, F. (1999). Homicidas em Portugal. Castelo da Maia: Ismai. 
-Dobbert, D.L. (2010). Understanding Personality Disorders: An Introduction. London: Praeger. 
-Fávero, M. F. (2003). Sexualidade Infantil e Abusos Sexuais a Menores. Lisboa: Climepsi Editores. 
-Fonseca, A., Simões, M.R., Simões, M. C. T. & Pinho, M. C. (2006). Psicologia Forense. Coimbra: Edições 
Almedina. 
-Goode, E. (2011). Deviant behavior (9th ed.). New York: Pearson. 
-Howitt, D. (2009). Introduction to Forensic & Criminal Psychology (3th ed.). Harlow: Pearson Ed. 
-MacMurran, M.,Khalifa, N., & Gibbon, S. (2009). Forensic Mental Health. Devon: Willan Publishing. 
-Nunes, L. M. (2010). Crime e comportamentos criminosos. Porto: Universidade Fernando Pessoa. 
-Roure, L., & Duizabo, P. (2003). Les comportements violents et dangereux : aspects criminologiques et 
psychiatriques. Paris: Masson. 

 

Mapa IX - Módulo de Orientação em Psicologia Clínica e da Saúde 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Módulo de Orientação em Psicologia Clínica e da Saúde 

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

João Manuel de Castro Faria Salgado (16 horas de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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 da unidade o/a estudante deverá ter atingido os seguintes objetivos: 
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1. Demonstrar uma identidade profissional mais sólida, íntegra e complexa enquanto futuro/a psicólogo/a 
2. Favorecer uma cidadania mais plena no desempenho do papel de estudante e futuro/a profissional 
3. Desenvolver o autoconhecimento pessoal, na sua articulação com a carreira. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

At the end of the curricular unit, students should: 
1. have a more professional identity which is well-grounded, integral and complex as a future psychologist 
2. promote overall citizenship in the regarding the role being a student and future professional 
3. develop self awareness in relation to one’s future career 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Introdução à unidade, seus objetivos e procedimentos. 
2. A identidade profissional e seu desenvolvimento 
2.1 Modelos de desenvolvimento da identidade profissional: 
- E. Erikson e o desenvolvimento da identidade 
- J. Marcia e os estatutos de identidade 
- Modelo de julgamento reflexivo de Kitchener e King 
- W. Perry e o desenvolvimento ético e intelectual 
- Síntese 
2.2 Exercícios de auto-reflexão: Aplicação destes modelos a si mesmo 
 
3. Reflexão individual e grupal sobre o processo formativo no âmbito do mestrado 
3.1 Discussão e tomadas de decisão sobre processos de gestão no âmbito do mestrado 
3.2 Avaliação pessoal e grupal do funcionamento do mestrado ao longo do semestre 
3.3 Análise SWOT dos alunos sobre o mestrado 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Introduction to the unit, its objectives and procedures 
2. Professional identity and its development 
2.1 Models for the development of professional identity 
- E. Erikson and the development of identity 
- J. Marcia and the statutes of identity 
- Model of Reflective judgment of Kitchener and King 
- W. Perry and ethical and intellectual development 
- Summary 
2.2 Self-reflection exercises: application of these models to oneself 
3. Individual and group reflection about the training process of the Master 
3.1 Discussion and decisions about management processes of the master 
3.2 Personal and group assessment of the operation of the Master throughout the semester 
3.3 SWOT Analysis by the students of the Masters 

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

Dado o carácter peculiar desta unidade, o ponto 1 é particularmente importante, já que importa clarificar bem 
os objetivos, procedimentos e modos de avaliação da unidade. 
O ponto 2 é fundamental para alimentar a reflexão crítica e o posicionamento pessoal sobre o próprio 
processo de desenvolvimento da identidade profissional destes estudantes (objetivo 1 e 3). 
O ponto 3 permitirá desenvolver diferentes dinâmicas de participação dos estudantes, fomentando-se um 
exercício e participação ativa na gestão do próprio mestrado, favorecendo-se as competências necessárias 
para uma cidadania mais plena. 

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

Given the peculiar character of this unit, the first point is particularly important, as it is necessary to clarify the 
objectives, procedures and methods of evaluating the unit. 
Nonetheless, the second point is also crucial since it provides the critical reflection and personal opinion of 
the students regarding the very process of development of the professional identity (objective 1 and 3). 
Point 3 will improve different dynamics of student participation, thus encouraging the exercise and active 
participation in the management of the Master, and favoring the competencies necessary for an overall 
citizenship. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Após a apresentação dos objetivos e procedimentos envolvidos, faz-se uma breve apresentação das teorias 
da identidade. Esta apresentação e discussão em grupo, mais do que conteúdos a serem aprendidos, visam 
gerar instrumentos para a auto-reflexão dos estudantes. Deste modo, estes são convidados a fazerem 
pequenos exercícios de auto-reflexão e de auto-análise identitária (ex., como me situo perante a pluralidade de 
conhecimentos e teorias psicológicas?). 
São ainda usadas dinâmicas de grupo para favorecer processos de participação dos estudantes, tais como 
momentos de avaliação do curso ou a realização de análises SWOT. 
A avaliação é feita por trabalho escrito.Opção A:Trabalho em torno de uma análise crítica sobre o 
desenvolvimento pessoal ocorrido ao longo da formação em psicologia. Opção B: Leitura e análise crítica de 
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um dos seguintes livros sobre mudança pessoal: “Terapia” de David Lodge; “Olán MMhhhn Adeus” de Óscar 
Gonçalves. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Once the objectives and procedures are presented, there is a brief summary of the theories of identity. This 
presentation and group discussion, besides the introduction of syllabus, aims at generating tools for self-
awareness by students. Thus, they are invited to undertake small exercises of self-awareness and self-analysis 
of identity (e.g., my position before the plurality of knowledge and psychological theories?). 
Group dynamics are also common so as to encourage student participation processes, such as evaluation 
periods of the curricular unit or carrying out SWOT analyzes. 
Evaluation consists of a written report. Option A: report concerning a critical analysis of the personal 
development throughout the training in psychology. Option B: Reading and critical analysis of one of the 
following books on personal change: “Therapy” by David Lodge; “Olán MMhhhn Adeus” by Óscar 
Gonçalves. 
 

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

Esta unidade tem uma quantidade de conteúdos bastante reduzida, já que opta, ostensivamente, por chamar a 
própria experiência dos estudantes para o campo da discussão. Só assim se satisfará os objetivos desta 
unidade. 
Os conteúdos lecionados sobre as teorias clássicas sobre a identidade profissional, embora reduzidos, são 
importantes para o objetivo 1. 
A discussão em grupo e a sua consequente aplicação auto-reflexiva a si mesmos (com exercícios frequentes 
onde os estudantes são convidados a pensarem em que medida isto se aplica a eles próprios) favorece não só 
a sua compreensão, mas sobretudo o posicionamento pessoal, facilitando uma maior complexidade identitária 
(objetivos 1 e 3). Do mesmo modo, o trabalho que vão desenvolvendo ao longo do semestre sobre as suas 
mudanças pessoais ou de outrem também contribui para estes dois objetivos (1 e 3). 
As dinâmicas de grupo sobre o funcionamento do mestrado contribuem claramente para o objetivo 3, já que 
fomentam a participação ativa e contribuições dos estudantes para a monitorização da qualidade do trabalho 
que se tem desenvolvido neste curso. 
Em termos de avaliação, os alunos em avaliação contínua estão sujeitos a controlo de presenças, não 
podendo os alunos faltar a mais 25% das aulas previstas. A avaliação final, para quem não tiver aprovação em 
avaliação contínua, é realizada: ou por uma prova escrita com os mesmos conteúdos; ou por um trabalho de 
uma das duas opções anteriormente apresentadas, complementado com uma prova oral sobre o mesmo. 
Deste modo, garante-se a participação dos estudantes e uma avaliação concordante com os objetivos desta 
unidade curricular. 

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

This unit has a much less syllabus as it focuses greatly on the experience of students to be discussed and 
consequently meet the objectives of this unit. 
The lecturing syllabus of classical theories of professional identity, though less, is important for the objectives.
Group discussion and the consequent self-awareness application of oneself (with frequent exercises where 
students are asked to think about to what extent this applies to themselves) not only helps understanding, but 
above all the personal opinion/position, thus facilitating a more complex identity (objectives 1 and 3). Similarly, 
the work they develop regarding their own personal changes or of others also contribute to these two 
objectives (1 and 3). 
The group dynamics regarding the operation of the Master clearly contribute to objective 3 seeing that it 
fosters active participation and contributions by students as to monitor the quality of work that has been 
carried out thoughout this curricular unit. 
In terms of evaluation, students in continuous assessment re subject to attendance control, this is not missing 
more than 25% of classes. Final assessment is for those who are not successful in continuous assessment: 
thus they need to do either a written examination of the same syllabus or a report on one of two options 
previously mentioned which also includes an oral examination on it. Consequently, this ensures the 
participation of students and an assessment consistent with the objectives of this curricular unit. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Gonçalves, Ó. F. (2001). Olá...Mhm...Mhm... Adeus! Coimbra: Quarteto. 
Lodge, D. (1995). Terapia. Lisboa: Gradiva. 
Sprinthall, N. A., & Collins, W. A. (1999). Psicologia do adolescente: Uma abordagem desenvolvimentalista. (2ª 
ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

Mapa IX - Psicoterapia Psicodinâmica e Fenomenológica 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Psicoterapia Psicodinâmica e Fenomenológica 

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo): 
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Daniela Carla Oliveira Alves Nogueira (32h de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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): 

1) Promover o domínio teórico e prático de dois modelos psicoterapêuticos de inspiração psicodinâmica e 
fenomenológica, nomeadamente a Terapia Baseada na Mentalização (MBT) e o Psicodrama Moreniano.  
2) Pretende-se que as/os alunas/os adquiram conhecimentos básicos sobre os fundamentos teóricos e 
concetuais de cada modelo, assim como as respetivas estratégias e técnicas de intervenção psicoterapêuticas 
empiricamente validadas aplicadas a situações clínicas específicas. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

1) promote the theoretical and practical knowledge of two psychotherapeutic models of phenomenological and 
psychotherapeutic stimulation, particularly in Mentalization-based Therapy and Morenian Psychodrama. 
2) have students acquire the basic knowledge concerning theoretical and conceptual fundaments of each 
model, as well as the respective strategies and techniques for empirically validated psychotherapeutic 
intervention applied to specific clinical situations. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1) Psicoterapia psicodinâmica 
1.1.) Terapia Baseada na Mentalização (MBT) 
1.1.1.) Fundamentos concetuais e clínicos da MBT 
1.1.2.) Avaliar a Mentalização 
1.1.3.) Técnicas MBT para psicoterapia individual 
1.1.4.) Técnicas MBT em terapia de grupo 
1.1.5.) MBT aplicado a contextos clínicos específicos: Perturbação Personalidade Borderline; Perturbação 
Personalidade Anti-social;Depressão;Trauma, etc 
2)Psicoterapia Fenomenológica 
2.1.)Psicodrama Moreniano 
2.1.1.)Fundamentos concetuais e clínicos do Psicodrama 
2.1.1.1.)Os instrumentos do Psicodrama 
2.1.1.2.)As fases das sessões de Psicodrama  
2.1.1.3.)As técnicas do psicodrama: Inversão de papéis; Solilóquio; Interpolação de resistências; Espelho; 
Duplo; Representação simbólica; Objeto intermediário, Estátua; Outras técnicas alternativas.  
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1) Psychodynamic Psychotherapy 
1.1). Mentalization- based Therapy (MBT) 
1.1.1). Concetuais Fundamentals and clinical MBT 
1.1.2). Assess Mentalization 
1.1.3). MBT techniques for individual psychotherapy 
1.1.4). MBT techniques for group therapy 
1.1.5). MBT applied to specific clinical contexts: Borderline Personality Disorder, Antisocial Personality 
Disorder, Depression, Trauma, etc.. 
2) Phenomenological Psychotherapy 
2.1). Morenian Psychodrama  
2.1.1). Conceptual foundations of clinical Psychodrama 
2.1.1.1.) The instruments of Psychodrama 
2.1.1.2.) The phases of Psychodrama sessions 
2.1.1.3.) The techniques of psychodrama: Reverse-roles; Soliloquy; Interpolation of resistance; Mirror; Double, 
symbolic representation; object intermediary, Statue; Other alternative techniques 
6.2.1.6. Demonstration of consistency of the syllabus with the objectives of the course 

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

Os objetivos da unidade curricular relativamente à Terapia Baseada na Mentalização serão alcançados pela 
abordagem do ponto 1 do programa, iniciando-se por uma abordagem aos principais fundamentos concetuais 
e clínicos de MBT até à sua aplicação em diversos contextos e condições clínicas. Relativamente ao 
Psicodrama, também iniciaremos pela abordagem dos principais fundamentos concetuais e clínicos do 
Psicodrama e a sua forma de atuação, com exemplos práticos de atuação em diferentes situações clinicas. 

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

The objectives of the curricular unit Mentalization-based Therapy aim to achieve point 1 of the program, thus 
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starting with an approach related to the major conceptual and clinical fundaments of MBT upto their 
application in different contexts and clinical conditions. In regards to Psychodrama, the unit will also begin 
with an approach to the main conceptual and clinical fundaments of Psychodrama and how it operates, 
accompanied with practical examples of performance in different clinical situations. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

A metodologia adotada será o método teórico-prático, intercalando a apresentação de diferentes conteúdos 
programáticos e a exposição, análise, debate e resolução de casos práticos, bem como o treino e ensaio das 
técnicas psicoterapêuticas com recurso ao role-play. A avaliação obedece ao Regulamento de Avaliação em 
vigor nos cursos do ISMAI. Os alunos poderão optar pela avaliação contínua ou final. Avaliação contínua: A 
avaliação desta unidade curricular centrar-se-á no desempenho dos alunos ao longo do semestre, com 
presença obrigatória dos alunos a pelo menos 75% das aulas efetivamente lecionadas. Os alunos realizarão ao 
longo do semestre dois testes de avaliação de conhecimentos com peso de 100% da nota final. Avaliação final: 
as/os alunas/os deverão realizar um exame teórico-prático, com a ponderação de 100%. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Theoretical and practical teaching methods will be adopted, this is, alternating lectures of different syllabuses 
and presentation, discussion and resolution of practical cases, as well as training and testing of 
psychotherapeutic techniques with the role-playing. Evaluation complies with the Rules of Evaluation of 
curricular units at ISMAI. Students may choose continuous and final assessment. Continuous Assessment: 
focuses on student performance throughout the semester and the attendance of at least 75% of classes. 
Students will write two examinations throughout the semester which correspond to 100% of the final 
classification. Final assessment: student must sit a theoretical and practical examination which is 100% of the 
final classification. 

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

Em coerência com os objetivos da unidade curricular, estão delineados um conjunto de conteúdos 
programáticos que se espera serem adquiridos pelas/os aluna/os, na sua vertente teórica e prática. Para tal, as 
metodologias de ensino assumem um papel fundamental na medida em que servem de fonte e de veículo de 
acesso a estes conteúdos. Deste modo, visando a aquisição e a consolidação de competências de elaboração 
teórica e de aplicação à prática clínica do modelo psicodinâmico MBT e do Psicodrama Moreniano. A proposta 
de uma metodologia que integra a exposição e o esclarecimento oral dos conteúdos; a modelagem de 
estratégias e tarefas experienciais através da visualização em vídeo de sessões terapêuticas; o role play; bem 
como a aplicação prática a casos clínicos reais de competência de planeamento e de intervenção clínica, vai 
de encontro aos objetivos a que unidade curricular se propõe. 

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

Consistent with the objectives of the curricular unit, the syllabus has been outlined in relation to what a 
student is expected to acquire, both theoretically and in practice. As such, teaching methods are an important 
source seeing that they help students to access the syllabus, thus, the acquisition and consolidation of skills 
of theoretical planning and application to clinical practice of the Mentalization-based model and of the 
Morenian Psychodrama model. The proposal for a methodology that combines lectures and oral clarification of 
syllabus; modeling strategies and experiential tasks such as viewing video of therapy sessions, role playing as 
well as practical application to real clinical cases of competence and planning and clinical intervention, meets 
the objectives of this curricular unit. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Allen, J., & Fonagy, P., Bateman, A. (2008). Mentalizing in Clinical Practice. Arlington: American Psychiatric 
Publishing, Inc. 
Allen, J., & Fonagy, P. (2006). Handbook of Mentalization-Based Treatment. London: Jonh Wiley and Sons, Ltd. 
Bateman, A., & Fonagy, P.(2011). Handbook of mentalizing in mental health practice. Arlington: American 
Psychiatric Publishing, Inc.  
Fonagy, P.,Gergeley, G. Jurist, E., & Target, M. (2004). Affect regulation, mentalization, and the development of 
self. London: Karnac Books,Ltd. 
Gonçalves, C. (1998). Psicodrama com crianças. São Paulo: Ágora 
Leal, I. (2005). Iniciação às psicoterapias. Lisboa: Fim de Século. 
Marineau, R. (1989). Jacob Levy Moreno, 1889-1974, Pai do psicodrama, do sociodrama e da psicoterapia de 
grupo. São Paulo: Ágora. 
Moreno, J. (1997). Psicodrama (12ªEd.).São Paulo: Cultrix. 
Pio Abreu, J. (2006). O modelo do psicodrama Moreniano. (3ªEd.). Lisboa: Climepsi. 
Rodrigues, H. (2000). Introdução à Gestalt-Terapia. São Paulo: Vozes. 

 

Mapa IX - Workshop intensivo em PCS IV 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Workshop intensivo em PCS IV 
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo): 

Daniela Carla Oliveira Alves Nogueira (8 horas de contacto) 

 
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): 

1. Enquadrar a promoção da saúde e do bem-estar no âmbito da Psicologia Clínica e da Saúde;  
2. Conhecer algumas investigações relacionadas com a promoção da saúde e do bem-estar no âmbito da 
Psicologia Clínica e da Saúde; 
3. Perspectivar estratégias de formação que podem contribuir para a saúde e o bem-estar no plano 
profissional. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

1. adjust the framework so as to promote health and wellbeing in Clinical and Health Psychology; 
2. understand some research related to the promotion of health and wellbeing in Clinical and Health 
Psychology; 
3. develop training strategies that can contribute to the health and well-being at the professional level. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. A emergência da Psicologia Positiva e seu impacto no âmbito da Psicologia Clínica e da Saúde 
2. Delimitação dos conceitos de saúde e bem-estar  
3. Investigações realizadas sobre a saúde e o bem-estar 
4. Formulação de um modelo teórico integrativo de variáveis de motivação e bem-estar no plano profissional 
5. Programas de intervenção para a promoção da saúde e do bem-estar  
5.1. A formação como instrumento de saúde e bem-estar profissional 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. The emergence of Positive Psychology and its impact Clinical and Health Psychology 
2. Delimitation of health and wellbing concepts 
3. Research carried out on the health and wellbeing 
4. Formulation of an integrative theoretical model of variables of motivation and wellbeing at the professional 
level 
5. Intervention programs to promote health and wellbeing 
5.1. Training as an instrument of health and professional wellbeing  

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

O convite dirigido a Saul Neves professor catedrático da U.A. para integrar este Workshop prende-se com o 
fato de este possuir um vasto currículo científico e reconhecimento a nível nacional e internacional, tentando 
promover e desenvolver a área da Psicologia Positiva com a adoção e promoção de estilos de vida saudáveis. 
Neste sentido, os objetivos delineados para este workshop serão alcançados pela reflexão sobre a emergência 
da Psicologia Positiva nos contextos da PCS (Ponto 1), seguido da teorização concetual dos principais 
conceitos da Psicologia da Saúde e do Bem-estar (ponto 2). Estes serão fundamentados e sustentados com as 
principais investigações empíricas que demostram esta importância (ponto 3), conduzindo à criação de um 
modelo teórico integrativo de compreensão destas dinâmicas no plano profissional (ponto 4). Finalmente 
abordar-se-á a importância do estabelecimento de programas de intervenção dirigidos à promoção de estilos 
de vida saudáveis (ponto 5). 
 

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

The invitation to Saul Neves, Doctor at University of A, so as to integrate this Workshop relates to the fact that 
he not only possesses a vast scientific curriculum but also is recognized nationally and internationally. 
Moreover, he tries to promote and develop the area of Positive Psychology with the adoption and promotion of 
healthy lifestyles. As such, the objectives outlined for this workshop will be achieved by reflecting on the 
emergence of Positive Psychology in the context of the PCS (section 1), followed by the main theoretical 
concepts of Conceptual Psychology of Health and Wellbeing (section 2). These are founded and sustained by 
the main empirical studies that demonstrate this importance (section 3), thus leading to the creation of an 
integrative theoretical model so as to understanding these dynamics at the professional level (section 4). 
Finally, the importance of establishing intervention programs to promote healthy lifestyles will be addressed 
(section 5).  

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 
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A metodologia adotada será o método teórico-prático, intercalando a apresentação de diferentes conteúdos 
programáticos e a exposição, análise, debate e resolução de casos práticos, Os alunos poderão optar pela 
avaliação contínua ou final. Avaliação contínua: A avaliação desta unidade curricular constará da realização de 
um teste de escolha múltipla sobre os conteúdos lecionados no workshop, com um peso de 100% na nota 
final. Avaliação final: as/os alunas/os deverão realizar um exame teórico-prático, com a ponderação de 100%. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Theoretical and practical teaching methodology will be adopted, such as, combining lectures and the oral 
presentation of different syllabuses, discussion and resolution of practical cases. Students may choose 
between continuous and final evaluation. Continuous assessment: includes the completion of a multiple 
choice test of the content taught at the workshop, 100% of the final grade. Final evaluation: a theoretical and 
practical examination, 100% of final classification. 

 
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 no/a aluno/a, tais como o emprego de metodologias de tipo 
ativo como o debate, o plenário, a mesa redonda, não só permitirão cumprir o objetivo de aquisição de 
conhecimentos sobre os principais temas e conceitos da psicologia positiva como explorar a capacidade 
criativa e reflexiva do/a aluno/a para o desenvolvimento destas competências para a promoção do bem-estar 
pessoal e profissional enquanto futuro psicólogo.  

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

The training methods and processes focused on the student, active methodologies such as debates, the 
plenary sessions, round table, not only will achieve the goal of acquiring knowledge concerning the key topics 
and concepts of Positive Psychology but will also explore the capacity of creativity and reflection so that 
students develop these skills to promote personal well-being and future work as a psychologist. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Jesus, S. N. (2002). Perspectivas para o bem-estar docente. Porto: ASA Editores II. 
Jesus, S. N. (2010). Teacher stress management by training motivation and skills – A resume. In P. Buchwald & 
K. Moore (Eds.), Stress and Anxiety. Applications to Education and Health (pp. 55-60). Berlin: Logos Verlag. 
Jesus, S. N., & Lens, W. (2005). An Integrated Model for the Study of Teacher Motivation. Applied Psychology, 
54, 1, 119-134.  
Jesus, S. N., Vieira, L., Santos, J., Ferreira, J., & Santos, E. (2011). Psicologia Positiva e Psicologia da Saúde: 
Contributos para o estudo do bem-estar (pp. 31-46). In C. Teixeira (Org.), Comportamento e Saúde. Lisboa: 
Edições ISPA. 

 

Mapa IX - Psicoterapia Construtivista e Familiar/Sistémica 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Psicoterapia Construtivista e Familiar/Sistémica 

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

Célia Maria Dias Sales (32 horas de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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, da parte dos estudantes, o desenvolvimento de sensibilidade ética perante a situação de 
perturbação da saúde mental, conjugando os recursos técnicos com a relação que a sua pessoa constrói com 
o cliente/família, o que exige uma presença flexível e atenta às hipóteses diagnósticas e alternativas de 
condução do processo terapêutico. 
É dada especial ênfase ao aprender a olhar de forma sistémica, com o intuito de compreender a dinâmica 
relacional em cujo contexto surge a perturbação. É ainda fomentado junto dos estudantes, o processo de dar-
se conta de como a sua presença e a forma como gere a sua relação no contexto perturbado altera, desde o 
primeiro momento, a dinâmica relacional e constitui, em si mesmo, um elemento psicoterapêutico 
fundamental.  

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Students are expected todevelop ethical sensitivity to disorders of mental health, by combining the technical 
resources to the relationship that a person constructs with the client/family, and this requires the flexible and 
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responsive presence to diagnostic hypotheses and alternatives in conducting therapeutic processes. 
There is significant emphasis on the systemic approach so as to understand the relational dynamics regarding 
the context of the disturbance. It is also encouraged that students, to understand the process of being aware of 
how their presence and how to manages his/her relationship in the context disorders change, from the very 
start, the relational dynamics and is, in itself, a fundamental element of psychotherapeutic 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Paradigma sistémico 
1.1. Breve enquadramento histórico 
1.2. Cibernética e Teoria Geral dos Sistemas 
1.3. Domínios de aplicação da abordagem sistémica 
1.4. Sistemas Humanos Perturbados e Saúde Mental 
 
2. Diagnóstico sistémico 
2.1. Homeostase familiar 
2.2. O sintoma como função 
2.3. Procedimentos de apoio ao diagnóstico 
2.3.1. Genograma 
2.3.2. Questionário Pessoal Simplificado (PQ) 
2.4. Indicações e contra-indicações da Terapia Familiar Sistémica 
 
3. Psicoterapia sistémica 
3.1. Co-construção do Sistema Inter-relacional Terapêutico 
3.2. Condução da 1ª sessão 
3.3. Modelos de Terapia Familiar 
3.3.1. Estrutural 
3.3.2. Estratégico 
3.3.3. Existencial 
3.3.4. Pós-Moderno 
3.4. Planificação, monitorização e avaliação do processo terapêutico 
3.4.1. Adequação do modelo de intervenção em função das características do caso e do terapeuta 
3.4.2. Sistema de monitorização e avaliação do tratamento: o IPPS (Individualized Patient-Progress System) 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Systemic paradigm 
1.1. Brief historical background 
1.2. Cybernetics and General Theory of Systems 
1.3. Areas of application of the systemic approach 
1.4. Human Systems of Perturbed and Mental Health 
2. Systemic diagnosis 
2.1. Family homeostasis 
2.2. The symptom as a function 
2.3. Support procedures to the diagnosis 
2.3.1. Genogram 
2.3.2. Simplified Personal Questionnaire (PQ) 
2.4. Indications and contraindications of Systemic Family Therapy 
3. Systemic Psychotherapy 
3.1. Co-construction of the Inter-Relational Therapy 
3.2. Conducting the 1st session 
3.3. Models of Family Therapy 
3.3.1. structural 
3.3.2. strategic 
3.3.3. existential 
3.3.4. postmodern 
3.4. Planning, monitoring and assessing the therapeutic process 
3.4.1. Appropriateness of the intervention model based on the characteristics of the case and the therapist 
3.4.2. System of monitoring and assessing treatment: the IPPS (Individualized Patient-Progress System) 

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

A UC conjuga aspectos teóricos, metodológicos e de praxis clínica, com o objectivo de fomentar o 
desenvolvimento de competências de intervenção clínica. No domínio teórico, focam-se os princípios gerais 
em que se baseia a abordagem sistémica e construtivista e apresentam-se os principais modelos terapêuticos 
em terapia familiar. No plano metodológico, são focados procedimentos de diagnóstico e de monitorização. No 
domínio da praxis, são abordados os marcos basilares da intervenção, nas suas diferentes fases: Diagnóstico, 
condução da 1ª sessão, planificação do processo terapêutico, monitorização e avaliação. 

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

The curricular unit combines theoretical, methodological aspects and clinical praxis aimed at promoting the 
development of clinical intervention skills. In regards to the theoretical aspect, the general principles 
underlying the systemic and constructivist approach are focused on and the main therapeutic models in family 
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therapy are presented. Moreover, at the methodological level, diagnostic procedures and monitoring are 
focused. In the praxis field, we focus on the basic frameworks of intervention, in its different phases: 
diagnosis, conducting the first session, the therapeutic process of planning, monitoring and assessment. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Exposição teórica participada, análise de casos, simulação de sessões, aplicação prática de modelos e 
técnicas. 
A avaliação consiste numa análise de um caso (trabalho de grupo) e um teste de avaliação individual de 
conhecimentos. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Lectures of participated involve case analysis, simulation sessions, practical application of models and 
techniques. 
Assessment is includes an analysis of a case (group work) and an individual examination. 

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

O desenvolvimento de competências clínicas exige a transmissão de informação num contexto experiencial 
que estimule um processo de reflexão pessoal crítica. Assim, é importante conjugar a exposição de teoria e 
técnica com actividades práticas, nas quais o estudante reconhece / treina a aplicação dos conceitos e se vê a 
si mesmo em relação com o cliente, reflectindo depois sobre esta experiência, num processo de descoberta e 
desenvolvimento da sua forma de estar em terapia. Pretende-se criar nas horas de contacto desta UC, um 
contexto de aprendizagem com estas características, optando por isso pelas metodologias pedagógicas 
anteriormente indicadas. 

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

The development of clinical skills requires the transmission of information in an experiential context that 
encourages a critical process of personal reflection. Thus, it is important to combine the exposure of theory 
and technique with practical activities in which the student recognizes/trains the application of concepts and 
sees him/herself in relation to the client, followed by a reflection on this experience, this is a process of 
discovery and development related to his/her performance in therapy. The contact hours of this curricular need 
to generate a learning environment centred on these characteristics, thus choosing teaching methods 
previously mentioned. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Pina Prata, F. X., Sales, C., & Gonçalves, S. (2008). Terapia sistémica de casal: Respigando ideias e 
experiências. Lisboa: Climepsi. 
 
Sales, C. M. D., & Alves, P. C. G (in press). Individualized patient-progress systems: why we need to move 
towards a personalized evaluation of psychological treatments. Canadian Psychology. 
 
Sales, C.M.D., & Pina Prata (2011). Being a systemic therapist in the family and in the organization. Human 
Systems, 22(3), 718-731. 
 
Sales, C. (2009). Segurança e violência escolar: Uma visão Sistémica. Interacções, 5(13), 20-34. 

 

Mapa IX - Workshop em Psicologia da Justiça II 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Workshop em Psicologia da Justiça II 

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

Ana Sofia Antunes das Neves (8h de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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): 

Este workshop pretende complementar a formação dos estudantes do Mestrado em Psicologia Clínica e da 
Saúde, fornecendo-lhes elementos de aprendizagem do domínio da Psicologia da Justiça. Assim, os 
conhecimentos teórico-práticos a adquirir versam a área da vitimação em contextos familiares, incidindo 
sobre a violência entre parceiros. (o Workshop em Psicologia da Justiça II visa dar continuidade ao Workshop 
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em Psicologia da Justiça I). Os alunos terão a possibilidade de analisar o fenómeno da violência doméstica a 
partir da perspetiva das vítimas, de compreender a importância da intervenção em rede e de questionar as 
possibilidades e os constrangimentos da terapia familiar. Espera-se que os estudantes problematizem os 
conhecimentos adquiridos, posicionando-se criticamente face a eles. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

This workshop is intended to supplement the training of students of the Master in Clinical and Health 
Psychology, thus providing key elements of learning in the field of Forensic Psychology. Moreover, the 
theoretical and practical knowledge to acquire relate to the area of victimization in family contexts, as well as 
partner violence. (Workshop in Forensic Psychology II aims to further the work of Workshop in Forensic 
Psychology I). Students will be able to analyze the phenomenon of domestic violence from the perspective of 
victims, understand the importance of network intervention and question the possibilities and constraints of 
family therapy. Students are expected to discuss the assimilated knowledge, by critically positioning 
him/herself before them. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Razões para a manutenção das relações abusivas por parte das vítimas 
2. Intervenção em rede 
3. Possibilidades e constrangimentos da terapia familiar em casos de violência doméstica. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Reasons for maintaining abusive relationships by victims 
2. Intervention Network 
3. Possibilities and constraints of family therapy in cases of domestic violence. 

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

Os conteúdos programáticos foram desenvolvidos à luz dos objetivos propostos. Os alunos poderão analisar 
fatores subjacentes à manutenção das relações de violência familiar e apreciar as potencialidades da 
intervenção em rede, numa lógica multo-agencial. Serão discutidas as implicações da terapia familiar em 
situações de violência na intimidade, escrutinando-se as questões éticas. 

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

The syllabus was developed in light of the proposed objectives thusstudents analyze factors underlying the 
continuance of relationships of family violence and realize the potential of an intervention network, of a multi-
logical agency. The implications of family therapy in situations of intimate violence are not only discussed but 
ethical issues are also examined. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Um workshop, pela sua natureza, tem naturalmente um caráter dinâmico e reflexivo, sendo as metodologias 
utilizadas centradas na discussão e problematização de temas ou pontos de interesse comuns. O workshop 
em Psicologia da Justiça II será dinamizado por um convidado estrangeiro, Prof. Doutor Aarno Laitila, docente 
doutorado da Universidade de Jyväskylä (Finlândia). Este especialista tem desenvolvido, nas últimas décadas, 
investigação de ponta na área da violência doméstica (intervenção com agressores). 
Através do diálogo interativo, os estudantes serão convidados a tomar posição na discussão e a dar o seu 
contributo na problematização que se espera ver concretizada. Serão usadas ferramentas multimédia como 
suporte ao diálogo interativo. 
A avaliação do workshop será realizada através de uma prova escrita versando os conteúdos lecionados. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

A workshop, by nature, has a dynamic and reflective characteristic, for the methodologies used are centred on 
the discussion and problematization of topics or points of common interest. The workshop in Forensic 
Psychology II will be taught by a foreign teacher, Ph.D. Professor Doctor Aarno Laitila, University of Jyväskylä 
(Finland). This specialist has developed cutting-edge research in the area of domestic violence (intervention 
with offenders) in recent decades. 
Through interactive dialogue, students will be invited to take a position in the discussionas well contribute in 
the questioning. Multimedia tools will be used to support interactive dialogue. 
The evaluation of the workshop will consist of a written examination focused of the syllabus. 

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

Procurando promover conhecimentos teórico-práticos, o workshop condensa um misto de metodologias de 
exposição oral e de discussão em grupo. Como se pretende que os estudantes adquiram não só 
conhecimentos sobre a área, mas também que se posicionem criticamente face a eles, a triangulação de 
metodologias é aquela que melhor garante concretização dos objetivos propostos. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 
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The emphasis on promoting theoretical and practical knowledge, the workshop combines a mix of active 
methodologies for oral presentation and group discussion. Seeing that students not only need to acquire 
knowledge of this area, but also to critically position themselves before them, thus the triangulation of 
methods is what best guarantees the achievement of the defined objectives. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Aaltonen, J., Holma, J. & Kalla, O. (2006). Need-Adapted approach in different local and international traditions 
of treatment. Acta Psychiatrica Scandinavica, 114 (431), 22-23. 
Gonçalves, R. A. & Machado, C. (Coords.). (2002). Violência e vítimas de crime. Vol. 1: Adultos. Coimbra: 
Quarteto  
Gonçalves, R. A. & Machado, C. (Coords.). (2002). Violência e vítimas de crime. Vol. 2: Crianças. Coimbra: 
Quarteto  
Laitila, A. (2008) Trainer’s training in family therapy: the possibilities of focussed reflective dialogues. Human 
Systems: The Journal of Systemic Consultation & Management, 18, 82-95. 
Laitila, A., Aaltonen, J., Wahlström, J. & Angus, L. (2005) Narrative Process Modes as a Bridging Concept for 
the Theory, Research, and Clinical Practice of Systemic Therapy. Journal of Family Therapy, 27(3), 202-216  
Neves, S. & Fávero, M. (2010). Vitimologia: Ciência e Activismo. Coimbra: Almedina 

 

Mapa IX - Workshop intensivo em PCS I  

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Workshop intensivo em PCS I  

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

João Manuel de Castro Faria Salgado (8 horas de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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): 

1. Contextualizar historicamente as principais linhas de investigação da psicoterapia 
2. Conhecer o que se investiga e como se investiga em Psicoterapia, numa perspectiva global 
3. Definir os conceitos básicos 
4. Treinar a utilização de instrumentos de investigação integrados na prática clínica 
5. Fomentar a crítica informada de “provas científicas” da eficácia de tratamentos psicológicos e sobre o papel 
do terapeuta face à investigação da sua prática clínica. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

1. Historical context of the main research outlines in psychotherapy 
2. Understand what is researched and how to do research in psychotherapy, an overall perspective 
3. Define basic concepts 
4. Train the use of research tools integrated in clinical practice 
5. Encourage informed critique of "scientific evidence" regarding the effectiveness of psychological treatments 
and the role of the therapist's attitude towards research of his/her practice. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Introdução à investigação da psicoterapia 
1.1. Enquadramento histórico 
1.2. Conceitos básicos 
1.3. Principais metodologias 
 
2. Investigação idiográfica em Psicoterapia 
2.1. Abordagem nomotética e idiográfica 
2.2. Instrumentos idiográficos de resultado e de processo: Simplified Personal Questionnaire (PQ) e Helpful 
Aspects of Therapy (HAT) 
2.3. Treino de aplicação do PQ e procedimentos de análise 
2.4. Aplicação na prática psicoterapêutica do dia-a-dia 
2.5. Aplicação na monitorização do progresso de pacientes. O exemplo do Individualized Patient Progress 
System (IPPS) 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Introduction to psychotherapy research 
1.1. Historical background 
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1.2. Basic concepts 
1.3. Main methodologies 
2. Idiographic Research in Psychotherapy  
2.1. Nomothetic and idiographic approach 
2.2. Idiographic instruments of results and process: Simplified Personal Questionnair (PQ) and Helpful Aspects 
of Therapy (HAP) 
2.3. Training of the implementation of PQ and analytical procedures 
2.4. Application in the psychotherapeutic practice of day-to-day 
2.5. Application in monitoring the progress of patients: The example of Individualized Patient Progress System 
(IPPS) 

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

A contextualização histórica da investigação em psicoterapia (objetivo 1) é coberta no ponto 1.1 (introdução 
histórica). O contacto com os principais métodos (ponto 1.3) e a introdução aos conceitos básicos desta área 
responde aos objetivos 2 (revisão geral do panorama geral investigação em psicoterapia) e 3 (contactar 
conceitos básicos). O ponto 2 do programa (abordagem idiográfica), ao introduzir métodos de avaliação e 
investigação personalizada e singular de cada paciente responde ao propósito de conhecimento e treino de 
instrumentos de investigação (sobretudo treino do PQ) (objetivo 4) e o debate sobre a sua utilização promove 
a perspetiva crítica sobre a utilidade de um prática investigada (objetivo 5). 

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

Historical context of research in psychotherapy (objective 1) is covered in section 1.1 (historical introduction). 
The contact with the main methods (Section 1.3) and the introduction to the basic concepts of this area is in 
accord with objective 2 (general review of the research in psychotherapy) and objective 3 (contact with basic 
concepts). Section 2 of the program (idiographic approach), introduces methods of evaluation and 
personalized research, specific to each individual patient, and thus responds to the purpose of knowledge and 
training of research instruments (mainly training of PQ) (objective 4) and the discussion concerning use 
promotes a critical perspective on the usefulness of a practice being researched (objective 5). 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Os conteúdos são lecionadas por uma docente convidada (Prof. Célia Maria Dias Sales, Professora da 
Universidade Autónoma de Lisboa e Prof. Convidada do ISMAI), sob a regência do Doutor João Salgado. Os 
textos são fornecidos anteriormente e os estudantes são aconselhados a lerem-nos previamente. No ponto 1 
do programa usa-se a exposição de conteúdos, com recurso a powerpoint previamente fornecidos aos 
estudantes, seguido de discussão. No ponto de 2 segue-se igual método, complementado com a modelagem, 
treino e feedback sobre a aplicação de instrumentos (sobretudo o PQ). 
No final, os alunos em avaliação contínua respondem a um Registo Personalizado de Aprendizagem, onde 
refletem e se posicionam pessoalmente sobre as matérias lecionadas. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The curricular unit is taught by an invited teacher, Professor Célia Maria Dias Sales, Professor at the 
Autonomous University of Lisbon and Invited Professor at ISMAI), under the regent, Dr. John Salgado. Texts 
are are made available to students who are advised to read them in advance. In section 1, the syllabus is 
lectured on PowerPoint though previously provided to students, and followed by group discussion. Section 2 
uses the same method, though complemented with modeling, training and feedback on the application of 
instruments (especially the PQ). 
Students in continuous assessment answer to a Personalized Learning Registration, which reflects and 
positionsthem in relation to the curricular unit taught. 

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

A avaliação diagnóstica inicial permite adaptar a lecionação dos conteúdos ao nível de preparação média da 
turma, adequando o grau de extensão de tempo a dedicar a cada um dos 3 objetivos anteriormente listados. 
Estes 3 objetivos são considerados hierárquicos, ou seja, deverá começar-se por conhecer os diferentes 
quadros (1), para depois aplicar esses conhecimentos a casos práticos (2) para depois rever as principais 
teorias sobre os mesmos (3) [de notar que os passos (1) e (2), bem como (2) e (3) se alimentam reciprocamente 
positivamente]. 
A exposição dos critérios é fundamental para se atingir o primeiro objetivo. A apresentação e discussão dos 
casos ilustrativos é fundamental para o segundo. A apresentação e discussão das teorias clínicas sobre os 
diferentes quadros e respetivos casos é adequada ao terceiro objetivo. 
Além disso, a ordem de apresentação dos diferentes quadros de diagnóstico obedece a um critério que facilita 
o exercício do diagnóstico diferencial (iniciando-se dos quadros com maior prioridade diagnóstica para os de 
menor prioridade diagnóstica). 
Dado os objetivos desta unidade, a avaliação contínua é feita por recurso a dois testes escritos onde são 
avaliados os conhecimentos dos critérios, a capacidade de aplicação a casos concretos e os conhecimentos 
teóricos sobre os mesmos. A avaliação final, para quem não tiver êxito na avaliação contínua, é feita por 
recurso a um exame escrito com igual teor. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 
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The initial diagnostic assessment enables the possibility of adapting the syllabus to the average level of 
preparedness of the class, thus adjusting the degree of time devoted to each of the three objectives mentioned 
above. These three objectives are considered to be hierarchical, i.e. begin by understanding the different 
situations (1), so as to apply this knowledge to practical cases (2), and then review their main theories (3), 
[Note that steps (1) and (2) as well as (2) and (3) are positively reciprocal]. 
The introduction of criteria is essential to achieve the first objective. The presentation and discussion of 
illustrative cases is fundamental to the second objective. Subsequently, the presentation and discussion of 
theories about the different clinical situation and respective cases is adequate to the third objective. 
Moreover, the order of presenting different diagnostic conditions complies with the criteria that facilitate the 
exercise of differential diagnosis (beginning with situations of higher priority to lower priority diagnosis). 
Given the objectives of this unit, assessment consists of two written examinations which assess the 
knowledge of the criteria, the ability to apply it to specific cases in addition to theoretical knowledge about 
them. Final evaluation is for those who are not successful in continuous assessment thus they have to sit a 
written examination related to the syllabus. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Sales, C.M.D. (2009). Aspectos metodológicos de la investigación de la psicoterapia: Panorama histórico. 
Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 29(2), 383-403. (Available on-line at 
http://www.aen.es/biblioteca-y-documentacion/publicaciones-de-la-aen/cat_view/333-publicaciones-de-la-
aen/94-revista-de-la-aen/402-2009-revista-no-104) 
Sales, C., Gonçalves, C., Fragoeiro, A., Noronha, S., & Elliott, R. (2007). Psychotherapists´ openness to routine 
naturalistic idiographic research. Mental Health and Learning Disabilities Research and Practice, 4(2), 145-159. 
Carvalho, M. J., Faustino, I., Nascimento, A., & Sales, C. (2008). Understanding Pamina’s recovery: Applications 
of the hermeneutic single-case efficacy design. Counseling and Psychotherapy Research: Linking Research 
with Practice, 8(3), 166-173. 

 

Mapa IX - Workshop em Psicologia da Justiça IV 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Workshop em Psicologia da Justiça IV 

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

Maria Anita Carvalho dos Santos (8h de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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 principal objetivo a promoção de conhecimentos acerca dos 
principais modelos de intervenção psicológica no domínio do abuso sexual de crianças e jovens. Mais 
especificamente, pretende-se que os alunos desenvolvam competências de avaliação, de planeamento e 
execução de um processo de intervenção psicoterapêutica neste domínio especifico da vitimação.  

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The main objective of this course is the promotion of knowledge about the main models of psychological 
intervention in the field of sexual abuse of children and youth. More specifically, students should develop skills 
of evaluation, planning and execution of a psychotherapeutic intervention process in this specific area of 
victimization. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Intervenção psicológica no abuso sexual de crianças e jovens: orientações específicas  
2. Modelo de intervenção em crise  
3. Terapias de suporte  
4. Modelo cognitivo-comportamental com crianças e jovens vítimas de abuso sexual  
4.1. Pressupostos conceptuais  
4.2. Protocolo de intervenção 
4.2.1. Treino de competências de coping 
4.2.2. Exploração e processamento do trauma 
4.2.3. Educação e prevenção  

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Psychological intervention in the sexual abuse of children and youth: specific guidelines 
2. Intervention Model in crisis  
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3. Therapies of support 
4. Cognitive-behavioral model for to children and youth, victims of sexual abuse 
4.1. Conceptual assumptions 
4.2. Intervention Protocol 
4.2.1. Training Coping skills 
4.2.2. Exploring and processing trauma 
4.2.3. Education and prevention 

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

A presente unidade curricular tem como objetivo primordial a promoção de conhecimentos acerca dos 
principais modelos de intervenção psicológica no domínio do abuso sexual de crianças e jovens. Deste modo, 
os conteúdos programáticos iniciam-se pela abordagem de diretrizes específicas neste campo do abuso 
sexual de crianças e jovens. De seguida, são abordados os modelos de intervenção em crise e terapias de 
suporte. Dar-se-á mais ênfase, em termos dos conteúdos programáticos ao Modelo cognitivo-comportamental 
com crianças e jovens vítimas de abuso sexual, uma vez que este permite o desenvolvimento de competências 
de avaliação, de planeamento e execução de um processo de intervenção psicoterapêutica.  

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

The main objective of this course is to promote knowledge about the main models of psychological 
intervention in the field of sexual abuse of children and youth. Thus, the syllabus begins by addressing 
specific guidelines in the field of sexual abuse of children and youth. Then, models of crisis intervention and 
supportive therapies are discussed. There will be greater emphasis of syllabus on the the cognitive-behavioral 
model for children and youth victims of sexual abuse, since this permits the development of skills in of 
assessing, planning and executing a process of psychotherapeutic intervention. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

A metodologia de ensino coordena diferentes recursos, nomeadamente métodos expositivos e ativos. Será 
privilegiada uma metodologia ativa que vise a aplicação prática dos conteúdos programáticos através da 
análise e discussão de casos clínicos específicos e treino de competências de intervenção psicológica na 
resolução de casos de abuso sexual. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching methodology coordinate different resources, including lectures and active teaching 
methodologies. Emphasis will be on active methodology aimed at the practical application of the syllabus 
through the analysis and discussion of specific clinical cases and training skills in psychological intervention 
in resolving cases of sexual abuse. 

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

A metodologia de ensino expositiva permitirá que os alunos desenvolvam conhecimento teórico acerca dos 
conteúdos programáticos. Esta abordagem será complementada pelos métodos ativos que se adequam aos 
objetivos de desenvolvimento de competências de avaliação, de planeamento e execução de um processo de 
intervenção psicoterapêutica nos casos de abuso sexual de crianças e jovens. Mais concretamente, estas 
competências serão colocadas em prática durante as horas de contacto, pela análise e discussão de casos 
clínicos, bem como planeamento e treino de competências de intervenção psicológica na resolução de casos 
de abuso sexual. 

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

Lectures will enable students to develop theoretical knowledge about the syllabus. This approach will be 
complemented by active teaching methods that meet the objectives developing skills of assessing, planning 
and executing a process of psychotherapeutic intervention in cases of sexual abuse of children and youth. 
More specifically, these skills will be put into practice during the contact hours to analyze and discuss clinical 
cases as well as plan and train skills of psychological intervention in resolving cases of sexual abuse. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Deblinger, E. & Heflin, A.A (1996). Treating sexually abused children and their non-ofending parents. A 
cognitive behavioral approach. CA: Sage. 
Furniss, T. (1993). Abuso sexual da criança. Porto Alegre: Artes Médicas 
Karp, C. & Butler, T. (1996). Treatment strategies for abused children: from victim to survivor. CA : Sage. 
Karp, C. & Butler, T. E Bergstrom, S. (1998). Treatment strategies for abused adolescents. CA : Sage. 
Machado, C. (2002). Abuso sexual de crianças In C. Machado & R. Abrunhosa Gonçalves (Coords.), Violência e 
vítimas de crimes, vol. II (pp.38-94). Coimbra: Quarteto.  
Putte, S. (1995). A structutured activities group for sexually abused children. In K. Connor & C. Shaeffer (Eds.), 
Handbook of play therapy. Volume Two: Advances and Innovations (409-427). NY: John Wiley & Sons. 
Wolfe, D. (1999). Child abuse: implications for child development and psychopathology. Developmental Clinical 
Psychology and Psychiatry. CA : Sage. 
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Mapa IX - Workshop Intensivo em PCS II 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Workshop Intensivo em PCS II 

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

João Manuel Castro Faria Salgado (8h de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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 objetivo geral deste workshop intensivo em Psicologia Clínica e da Saúde é aprofundar a Terapia Focada no 
Esquemas de Young (1990), especificamente, como terapia cognitiva modificada para as perturbações do Eixo 
II. O workshop tem como objetivos específicos: (i) conhecer a natureza e epidemiologia das Perturbações da 
Personalidade; (ii) saber identificar os diagnósticos das PP mais frequentes em clínica psicológica; e (iii) 
familiarizar com os principais construtos e estratégias de intervenção da Terapia Focada nos Esquemas. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The objective of this intensive workshop in Clinical and Health Psychology is to expand on Focused Therapy in 
Schemes by Young (1990), specifically, as modified cognitive therapy for Axis II disorders. The workshop has 
the following objectives: (i) to understand the nature and epidemiology of Personality Disorders, (ii) to be able 
to identify the most frequent diagnosis of personality disordes in clinical psychology, and (iii) to be familiar 
with the main intervention strategies of Therapy focused on Schemes. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1.Natureza das Perturbações da Personalidade (critérios de diagnóstico, epidemiologia e comorbilidade 
psiquiátrica) 
2.As 10 PP e a sua organização por grupos de diagnóstico: exemplos clínicos das mais frequentes na clínica 
psicológica 
3.Características dos doentes com patologia do Eixo II: dificuldades para o terapeuta 
4. A Terapia Cognitiva das PP: Terapia Focada nos Esquemas 
4.1. Esquemas Precoces Mal-adaptativos – domínios e taxonomia 
4.2. Processos esquemáticos: Manutenção, Evitamento e Compensação de esquemas. 
4.3. Formulação de caso 
4.4. Princípios e estratégias da intervenção em TFE. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Nature of Personality Disorders (diagnostic criteria, epidemiology and psychiatric comorbidity) 
2. The 10 Personality disorders and its organization of groups of diagnosis: clinical examples of the most 
common in clinical psychology 
3. Characteristics of patients with Axis II pathology: difficulties for the therapist 
4. Personality Disorders of Cognitive Therapy: Focused Schema Therapy  
4.1. Early maladaptive schemes - domains and taxonomy 
4.2. Schematic Process: maintenance, mvoidance and compensation schemes. 
4.3. Formulating the case 
4.4. Principles and strategies of intervention in Focused Schema Therapy  

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

O workshop tem como primeiro objetivo específico dar a conhecer a natureza e epidemiologia das 
Perturbações da Personalidade, começando, por isso, por abordar a natureza das Perturbações da 
Personalidade (PP) (e.g., critérios de diagnóstico, epidemiologia e comorbilidade psiquiátrica). O segundo 
objetivo é saber identificar os diagnósticos das PP mais frequentes, abordando e caracterizando as 10 PP e a 
sua organização por grupos de diagnóstico, recorrendo a exemplos clínicos e focando os principais desafios 
impostos ao terapeuta. O terceiro e último objetivo é familiarizar os estudantes com os principais construtos e 
estratégias de intervenção da Terapia Focada nos Esquemas (TFE) de Young (1990) e, para tal, são revistos os 
pressupostos da Terapia Cognitiva das PP, especificamente, a TFE, a formulação clínica de casos com base 
na TFE e os princípios e estratégias da intervenção em TFE. 

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

The first specific objective of this Workshop is to understand the nature and epidemiology of personality 
disorders, beginning with addressing the nature of personality disorders (.e.g, diagnostic criteria, 
epidemiology and psychiatric comorbidity). The second objective is to identify the most frequent diagnoses of 
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personality disorders by analyzing and characterizing the 10 personality disorders and their organization by 
groups of diagnostic, using clinical examples and focusing on the major challenges to the therapist. The third 
and final objective is to familiarize students with key constructors and intervention strategies in Focused 
Schema Therapy by Young (1990) and thus we review the assumptions of Cognitive Therapy of personality 
disorders specifically, Focused Schema Therapy, the formulation of clinical cases based on the Focused 
Schema Therapy and the principles and strategies of intervention in Focused Schema Therapy 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O workshop é ministrado pelo Doutor Daniel Rijo (Professor Associado da Faculdade de Psicologia e Ciências 
da Educação da Universidade de Coimbra), terapeuta especializado na avaliação e intervenção psicológica em 
perturbações da personalidade e investigador na área, a convite do coordenador do mestrado, e docente 
responsável, Doutor João Salgado. Decorre a partir da exposição oral dos conteúdos, complementada com a 
análise e formulação clínica de casos práticos em pequeno e em grande grupo. 
A avaliação é feita no final do workshop através da realização de um mini-teste de 20 questões de escolha 
múltipla. Os estudantes têm acesso prévio a textos alusivos aos conteúdos do workshop, sobre os quais 
incide o mini-teste. Os estudantes podem ainda ser avaliados por exame final (avaliação final). 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The workshop is taught by Professor Daniel Rijo (Associate Professor, School of Psychology and Educational 
Sciences at the University of Coimbra), a therapist specializing in psychological assessment and intervention 
in personality disorders and researcher in the area at the invitation of the teacher and coordinator of the 
Master, João Salgado. It centers on the oral presentation of syllabus, complemented with the analysis and 
formulation of clinical case studies in small and large groups. 
Evaluation is done at the end of the workshop and includes a mini-test of 20 multiple-choice questions. 
Students have prior access to texts that allude to the syllabus of the workshop, which the quiz focuses on. 
Students may also be assessed by final examination (final evaluation). 

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

Este workshop é ministrado pelo Doutor Daniel Rijo (Professor Associado da Faculdade de Psicologia e 
Ciências da Educação da Universidade de Coimbra), terapeuta especializado em avaliação e intervenção 
psicológica nas perturbações da personalidade (PP) e investigador na área. O contacto com um especialista e 
investigador nesta área permite aos estudantes aceder, quer aos conteúdos programáticos, quer à sua 
abordagem a partir da experiência profissional do Doutor Daniel Rijo. Neste sentido, através da exposição oral 
dos conteúdos, bem como da análise discussão em pequeno e em grande grupo dos mesmos, os estudantes 
têm a oportunidade de conhecer a natureza e epidemiologia das PP, aprender a identificar os diagnósticos das 
PP mais frequentes em clínica psicológica, e de se familiarizar com os principais construtos e estratégias de 
intervenção da Terapia Focada nos Esquemas. A oportunidade de poderem aplicar os conteúdos teóricos na 
prática, através da formulação clínica de casos, visa consolidar os objetivos definidos, reforçados pelo “kwon 
how” da experiência profissional e científica do Doutor Daniel Rijo. 
 
No mesmo sentido, e uma vez que trata de um workshop intensivo, os estudantes têm contacto prévio com os 
conteúdos do mesmo através da leitura de textos fornecidos pelo docente responsável, sobre os quais vão 
incidir as questões do mini-teste. Neste sentido, espera-se contribuir para o reforço da aquisição dos 
conhecimentos abordados, bem como para o alcance dos objetivos definidos. 

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

This workshop is taught by Dr. Daniel Rijo (Associate Professor, School of Psychology and Educational 
Sciences at the University of Coimbra), therapist who specializes in assessment and psychological 
intervention on personality disorders and researcher in the area. The contact with a specialist and researcher 
in this area enables students to have access to the syllabus as well as its approach from the experience of Dr. 
Daniel Rijo. As such, oral presentation of syllabus as well as discussion of the analysis in small and large 
groups, students have the opportunity to know the nature and epidemiology of personality disorders, learn to 
identify the most frequent diagnosis of personality disorders in clinical psychology, and be familiar with the 
main intervention constructors and strategies in Focused Schema Therapy. The opportunity to be able to apply 
theoretical concepts in practice through the formulation of clinical cases, aims to consolidate the objectives 
defined, and reinforced by "know how" from the professional and scientific expertise of Dr. Daniel Rijo. 
Simultaneouly, and since this is an intensive workshop, students have prior contact with the syllabus to be 
read, this is texts provided by the teacher in charge, which focus on the issues of the quiz. Thus, it intends to 
help strengthen the acquisition of knowledge as well as to achieve the defined objectives. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Young, J. E. (1990). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Sarasota, FL: 
Professional Resource Exchange, Inc. 
Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema Therapy. A practioner’s guide. New York: The 
Guilford Press. 
Beck, A. T.; Freeman, A. et al. (1990, 2004) Cognitive Therapy of Personality Disorders. NY:Guilford 
Nordahl, H. M., Holthe, H. & Haugum, J. A. (2005). Early Maladaptive Schemas in Patients with or without 
Personality Disorders: Dos Shema Modification Predict Symptomatic Relief? Clinical Psychology and 
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Psychotherapy, 12, 142----149. 
Pinto-Gouveia, J. & Rijo, D. (2001). Terapia Focada nos Esquemas: questões acerca da sua validação empírica. 
Psicologia, XV(2), pp. 309-324. 

 

Mapa IX - Workshop Intensivo em PCS III 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Workshop Intensivo em PCS III 

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

Liliana Maria Alves de Meira (8h de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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): 

Este workshop tem como objetivo geral aprofundar os conhecimentos sobre o desenvolvimento e a aplicação 
das terapias baseadas no “Mindfulness”. Neste sentido, os objetivos específicos são adquirir um 
entendimento conceptual e vivencial do “Mindfulness” e conhecer as implicações do “Mindfulness” no 
contexto pessoal e terapêutico. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

This workshop aims to enhance the general knowledge concerning the development and application of 
therapies based on "Mindfulness." In this sense, the specific objectives are to acquire a conceptual 
understanding and living experience of "Mindfulness" as well as comprehend the implications of 
"Mindfulness" in the personal and therapeutic contexts. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

O que é o “Mindfulness”: 
i) Desmistificação do “Mindfulness” 
ii) Intervenções baseadas no “Mindfulness” 
iii) Mecanismos de mudança - o que faz e como funciona. 
iv) As influências do “Mindfulness” no terapeuta e no Self 
Práticas Experienciais. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

What is "Mindfulness" 
i) Demystifying "Mindfulness" 
ii) interventions based on "Mindfulness" 
iii) Mechanisms of change - what it does and how it works. 
iv) The influences of "Mindfulness" in the therapist and the Self 
Experiential practice. 

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

O workshop começa por caracterizar os pressupostos teóricos e a aplicação terapêutica das práticas do 
“Mindfulness”, indo de encontro aos objetivos de promover nos estudantes um entendimento conceptual e 
vivencial do “Mindfulness” e conhecer as implicações do “Mindfulness” no contexto pessoal e terapêutico. 
Estes objetivos são reforçados e consolidados através de exercícios individuais, em pequeno e em grande 
grupo, de teor experiencial. 

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

The workshop begins by characterizing the theoretical and therapeutic application of the practices of 
"Mindfulness", thus meeting the objectives of promoting in students an understanding of the conceptual and 
experiential "Mindfulness" as well as comprehend the implications of "Mindfulness" in the of personal and 
therapeutic context. These objectives are reinforced and consolidated through individual exercises in small 
and large groups of experiential content 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Este workshop é ministrado pelo Dr. Paulo Petracchi, psicólogo e psicoterapeuta com formação especializada 
em “Mindfulness”, a convite do coordenador do mestrado Doutor João Salgado. Partindo da sua formação 
especializada e experiência profissional, o Dr. Paulo Petracchi recorre à exposição oral dos conteúdos mas, e 
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sobretudo, à exemplificação da sua aplicação na vida diária de cada estudante e na prática terapêutica através 
de exercícios práticos experienciais.  
A avaliação é feita no final do workshop através de uma breve reflexão escrita individual de cada estudante em 
torno dos conteúdos e exercícios práticos abordados. Os estudantes têm antecipadamente acesso aos 
materiais e diapositivos auxiliares do workshop. Existe também a possibilidade do workshop ser avaliado por 
exame final (Avaliação final). 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

This workshop is taught by Dr. Paul Petracchi, psychologist and psychotherapist with specialized training in 
"Mindfulness" at the invitation of the coordinator, Professor João Salgado. Professor Paul Petracchi lectures 
syllabus so as to exemplify his specialized training and professional experience but, more importantly, 
explains its application in the daily life of each student and therapeutic practice through experiential exercises. 
Evaluation is done at the end of the workshop through a brief written reflection of each individual student 
about the syllabus and practical exercises covered. Students have access, in advance, to slides and auxiliary 
materials for the workshop. The workshop is also possible to be assessed in final examination (final 
assessment). 

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

O exercício das terapias baseadas no “Mindfulness” no âmbito da Psicologia exige formação especializada. O 
Dr. Paulo Petracchi é atualmente um dos poucos psicólogos e psicoterapeutas a nível nacional com formação 
especializada neste tipo de práticas de intervenção, pelo que é de mais-valia para a formação avançada dos 
estudantes deste mestrado poderem, não só aprofundar o seu conhecimento sobre “Mindfulness” mas, e 
sobretudo, usufruírem do contacto com a experiência profissional de um especialista na área.  
 
O workshop incide sobre a exposição dos conteúdos programáticos e respetiva discussão em grande grupo 
mas, e sobretudo, exercícios experienciais, permitindo ao estudante, não só adquirir um entendimento 
conceptual e vivencial do “Mindfulness”, como conhecer as implicações do “Mindfulness” no contexto de vida 
pessoal e de aplicação terapêutica. 
 
Os estudantes têm contacto prévio com textos e materiais de apoio ao workshop. A avaliação é realizada no 
final do workshop e consiste numa reflexão escrita em torno dos conteúdos do workshop, bem como das 
práticas experienciais, servindo ao estudante de veículo de reforço e consolidação dos conhecimentos 
adquiridos. 

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

The exercise of therapies based on "Mindfulness" in Psychology requires specialized training. Dr. Paul 
Petracchi is currently one of the few national psychologists and psychotherapists with specialized training in 
this type of intervention practices, so it is added value for the advanced training of students of this Master to 
be able to have in-depth knowledge about "Mindfulness" but, most importantly, take advantage of the contact 
with the professional expertise of an expert. 
The workshop focuses on not only lecturing the syllabus but also therespective discussion in large groups, 
but most importantly, experiential exercises, which allow student to gain a conceptual understanding and 
living experiences of "Mindfulness" and how to identify the implications of "Mindfulness" in the context of 
personal life and therapeutic application. 
Students have prior contact with texts and supporting materials to the workshop. Evaluation is done at the end 
of the workshop and consists of a written reflection about the syllabus of the workshop as well as experiential 
practice, which will serve as means of strengthening and consolidating knowledge. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Kabat-Zinn, J. (2005). Coming to our senses: Healing ourselves and the world through Mindfulness. New York: 
Hyperion. 
Segal, Z., Williams, M., & Teasdale, J. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new 
approach to preventing relapse. New York: Guilford Press 
Hayes, S. C., Follette, V. M., & Linehan, M. (Eds.) (2004). Mindfulness and acceptance: Expanding the cognitive-
behavioral tradition. NY: Guilford Press. 

 

Mapa IX - Workshop Intensivo em PCS V 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Workshop Intensivo em PCS V 

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

Eva Costa Martins (8h de contacto) 

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

 
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 objetivo deste workshop é familiarizar e dar a conhecer o contexto de intervenção do psicólogo clínico e da 
saúde nas áreas específicas da Psicologia da Saúde e Saúde Escolar. Espera-se ainda dar a conhecer aos 
estudantes alguns programas específicos de promoção da saúde em contexto escolar (e.g., PASSE – 
ARSNorte). 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The objective of this workshop is to familiarize and understand the context of intervention of the clinical and 
health psychologist in specific areas of Health Psychology and School Health. It is also intended to inform 
students about some specific programs of health promotion in schools (.eg., PASS - ARSNorte). 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. A importância da saúde escolar 
2. Os determinantes da saúde 
3. A função do psicólogo no âmbito da promoção da saúde 
4. Exemplos de programas de promoção da saúde em contexto escolar (e.g., PASSE – ARSNorte) 
 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. The importance of school health 
2. The determinants of health 
3. The role of the psychologists in the context of health promotion 
4. Examples of health promotion programs in schools (eg, PASS - ARSNorte) 

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

O objetivo deste workshop é dar a conhecer ao estudantes em formação avançada em Psicologia Clínica e da 
Saúde a importância da intervenção no âmbito da Psicologia da Saúde e, especificamente, da Psicologia da 
Saúde Escolar. Neste sentido, os conteúdos programáticos vão de encontro aos objetivos definidos ao 
abordar a importância da saúde escolar e determinantes da saúde no geral, bem como as funções do 
psicólogo no âmbito da promoção da saúde. Estes objetivos são reforçados com a exemplificação dos 
conteúdos através do recurso a programas de implementação nacional no âmbito da promoção da saúde 
escolar, como é exemplo o PASSE, adotado pela ARSNorte. 

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

The objective of this workshop is to familiarize students with advanced training in Clinical Psychology and the 
importance of Health Action on Health Psychology, and specifically the School Psychology and Health. Thus, 
the syllabus achieves the defined objective addressing the importance of school health and health 
determinants in general as well as the functions of psychologists in health promotion. These objectives are 
reinforced with the exemplification of syllabus through the use of programs for national implementation in the 
context of school health promotion, such as the PASS, adopted by ARSNorte. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O workshop é ministrado pelo Doutor Rui Tinoco, psicólogo clínico e da saúde no ACES Porto Ocidental, 
doutorado em Psicologia da Saúde, a convite a Coordenador deste mestrado. O Doutor Rui Tinoco é um 
profissional de referência no contexto dos cuidados primários e tem-se dedicado, especificamente, à 
intervenção e investigação em Psicologia da Saúde Escolar, sendo um dos autores do PASSE – Programa 
Alimentação Saudável em Saúde Escolar adotado pela ARSNorte. O workshop recorre à exposição oral dos 
conteúdos e respetiva discussão em grande grupo, e a dinâmicas de grupo.  
A avaliação do workshop é feita através da realização de um trabalho de grupo pelos estudantes, entregue até 
ao final do semestre. O trabalho de grupo consiste na construção de um programa de promoção da saúde em 
contexto escolar de acordo com os conteúdos abordados. O estudante tem ainda a oportunidade de ser 
avaliado através de um exame final (avaliação final). 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The workshop is taught by Professor Rui Tinoco, clinical and health psychologist in ACES Porto Ocidental, 
holder of a Ph.D. in Health Psychology at the invitation of the Master Coordinator. Dr. Rui Tinoco is a 
professional reference in primary care and has been dedicated specifically to the intervention and research in 
School Psychology Health and is also the author of the PASS Program - Healthy Eating in School Health 
adopted by ARSNorte. The workshop is lectured and followed by discussion of relevant technical content in a 
large group, and group dynamics. 
Evaluation is done by performing a group work and submitted by the end of the semester. The group work 
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consists of planning a program of health promotion in schools according to the syllabus covered. The student 
also has the opportunity to be assessed through final assessment (final evaluation). 

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

O Doutor Rui Tinoco é psicólogo clínico e da saúde no ACES Porto Ocidental, Doutorado em Psicologia da 
Saúde e um profissional de referência no contexto dos cuidados primários. Tem dedicado a sua atenção, 
especificamente, à intervenção e investigação em Psicologia da Saúde Escolar, sendo um dos autores do 
PASSE – Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar adotado pela ARSNorte. O contacto dos 
estudantes com a área específica da Psicologia da Saúde Escolar, no âmbito da diversidade de áreas de 
intervenção e investigação em Psicologia Clínica e da Saúde, é de mais- valia, permitindo reforçar os 
conhecimentos e as competências adquiridas no mestrado. Por outro lado, abordar esta área específica 
usufruindo da experiência profissional e científica do Doutor Rui Tinoco, dá aos estudantes a oportunidade de 
aceder uma visão mais vasta e a uma perceção enriquecida desta área. 
Através do recurso à exposição oral dos conteúdos e respetiva discussão em grande grupo, e a dinâmicas de 
grupo, é facilitada a apropriação dos conteúdos programáticos e a troca de experiências e de dúvidas dos 
estudantes com o Doutor Rui Tinoco, favorecendo a compreensão da intervenção do psicólogo clínico e da 
saúde nas áreas específicas da Psicologia da Saúde e Saúde Escolar, bem como o conhecimento programas 
específicos de promoção da saúde em contexto escolar como o PASSE. 
A avaliação do workshop ao apostar na realização de um trabalho de grupo pelos estudantes, que consiste na 
construção de um programa de promoção da saúde em contexto escolar de acordo com os conteúdos 
abordados, permite ao estudante reforçar os conteúdos abordados e a compreensão da sua aplicação, indo 
igualmente de encontro aos objetivos definidos para o workshop.  

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

Dr. Rui Tinoco is a clinical psychologist and health in Western Port ACES, PhD in Health Psychology and a 
professional reference in the primary care setting. Has devoted his attention specifically to the intervention and 
research in Health Psychology School, and an author of the PASS Program - Healthy Eating in School Health 
adopted by ARSNorte. The contact of students with specific area of Health Psychology School, within the 
range of areas of intervention and research in Clinical Psychology and Health, is surplus value, allowing the 
increase of knowledge and skills acquired in the Masters. On the other hand, address this specific area and 
enjoying the experience and scientific Rui Tinoco, gives students the opportunity to access a wider vision and 
a perception enriched this area. 
Making use of the oral presentation of relevant technical content and large group discussion, and group 
dynamics, is facilitated ownership of the syllabus and the exchange of experiences and concerns of students 
with Rui Tinoco, fostering understanding of the intervention of the clinical psychologist and health in specific 
areas of health Psychology and school Health, as well as knowledge specific programs of health promotion in 
schools as PASS. 
The evaluation of the workshop focusing on achievement of a group work by students, which involves the 
construction of a health promotion program in schools in accordance with the content covered, allows 
students to reinforce the content covered and understanding of its application, also going against the 
objectives set for the workshop. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Batista, M. T., Paulino, P., & Calheiro, M. (2007). O “jogo dos alimentos”: mudança atitudinal face à alimentação 
e ao sedentarismo em crianças no 1º ciclo. Análise Psicológica, 2(XXV), 257-269. 
Growing Through Adolescence - A training pack based on a Health Promoting School approach to healthy 
eating (2005) Glasgow: Health Scotland. 
Sousa, A., Pinto, A., Sampaio, D., Nunes, E., Batista, M., & Marques, P. (2007). Consumo de substâncias 
psicoativas e prevenção em meio escolar. Lisboa: Ministério da Educação. 
Tinoco, R., Cláudio, D., Pereira de Sousa, N. & Menezes, A. (2008). PAS3 - Promoção da Alimentação Saudável 
– Manual do Dinamizador da Dimensão Curricular do 1º Ciclo Básico. Porto: Departamento de Saúde Pública, 
ARS Norte, I.P. 
Tinoco, R., Cláudio, D., Pereira de Sousa, N. & Menezes, A. (2009). PASSEzinho - Educação Alimentar e 
Promoção da Saúde – Manual do Dinamizador jardim de infância. Porto: Departamento de Saúde Pública, ARS 
Norte, I.P.  

 

Mapa IX - Dissertação 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Dissertação 

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

Orientadores (qualquer docente do Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde) – 50h de contacto 

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

Não se aplica. 
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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 objetivo geral é desenvolver e apresentar uma dissertação de mestrado que demonstre e consolide as 
competências de investigação desenvolvidas ao longo do 1º ciclo de estudos em Psicologia e do 1º ano deste 
mestrado. O estudante deverá demonstrar as seguintes competências, sempre que relevantes para o trabalho 
científico: (i) Conhecimento de design de investigação e métodos de recolha de dados adequados ao tema e 
questões de investigação; (ii) Conhecimento de apresentação de dados e análises; (iii) Competência para 
introduzir, apresentar e analisar dados usando software estatístico ou outros métodos adequados; (iv) 
Consciência de questões éticas na investigação; (v) Competência de avaliação crítica de resultados de 
investigação relevantes para a teoria e prática da PCS; (vi) Competência de reflexão crítica da investigação 
conduzida, colocando novas questões e estabelecendo implicações para serviços e práticas; e (vii) 
Competência de criação de síntese coesa de resultados obtidos. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The overall objective is to develop and submit a dissertation that demonstrates and consolidate the research 
skills developed during the 1st cycle of studies in Psychology and in the 1st year of this Master. The student 
must demonstrate the following skills, relevant to scientific work: (i) understanding the research design and 
methods of data collection appropriate to the topic and research questions, (ii) understanding of data 
presentation and analysis; (iii) competence to introduce, present and analyze data by using statistical software 
or other appropriate methods, (iv) awareness of ethical issues in research, (v) understanding of critical 
assessment of research results relevant to the theory and practice of Clinical and Health Psychology (vi ) 
competence of critical reflection of the research conducted by placing new issues and implications for 
providing services and practices, and (vii) jurisdiction of creating cohesive synthesis of results. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Elaboração do projeto de dissertação 
1.1. Definição do tema das questões de investigação 
1.2. Revisão bibliográfica do tema e enquadramento teórico 
1.3. Definição dos objetivos e hipóteses de investigação 
i) Método 
ii) Amostragem 
iii) Instrumentos e materiais 
iv) Procedimentos de recolha de dados 
v) Procedimentos de codificação e tratamentos dos dados 
1.4. Referência bibliográficas 
2. Implementação do projeto de investigação 
3. Escrita da Dissertação: 
3.1. Resultados 
3.2. Discussão dos resultados 
3.3. Limitações do estudo e proposta de projetos futuros 
3.4. Conclusões 
3.5. Referências Bibliográficas 
4. Treino das competências necessárias para a elaboração de cada tópico.  
5. A dissertação deve assumir o formato de um artigo de acordo com as normas de publicação internacional 
vigentes (e.g., APA, 2010), com o número máximo de 50 páginas. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Preparation of the dissertation project 
1.1. Defining the subject of research questions 
1.2.Bibliographic review and theoretical framework of the topic 
1.3. Definition of objectives and research hypotheses 
i) Method 
ii) Sampling 
iii) Instruments and materials 
iv) Procedures for data collection 
v) Procedures for coding and treatment of data 
1.4. Bibliographic references 
2. Implementation of the research project 
3. Writing the Dissertation: 
3.1. Results 
3.2. Discussion of Results 
3.3. Limitations of the study and proposal for future projects 
3.4. Conclusions 
3.5. References 
4. Practice the skills needed for the development of each topic. 
5. The dissertation must take the form of an article according to the norms of international publishing force 
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(e.g, APA, 2010), with a maximum of 50 pages. 

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

Os conteúdos representam os passos necessários para a elaboração de um projeto de investigação, da sua 
implementação e posterior escrita da dissertação. Estas competências são desenvolvidas ao longo da 
formação do 1º ciclo de estudos em Psicologia e especificamente orientadas para a investigação no âmbito da 
Psicologia Clínica e da Saúde ao longo do 1º ano deste mestrado. Espera-se, neste sentido, contribuir para a 
consolidação das competências de investigação do estudante e para o desenvolvimento do conhecimento 
científico na área.  

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

The syllabus represent the necessary for the preparation of a research project, its implementation and 
subsequent writing of the dissertation. These skills are developed during the formation of the 1st cycle of 
studies in Psychology and specifically oriented research in Clinical and Health Psychology over the 1st year of 
the Master. Thus one hopes to contribute to the consolidation of research skills of students and develop 
scientific knowledge in the area. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

O estudante escolher o seu Orientador entre corpo docente do mestrado, em função do seu interesse nos 
projetos de investigação do Orientador em curso na UNIDEP/CINEICC. Privilegia-se a orientação direta, através 
de reuniões semanais de 2h com o Orientador em conjunto com outros mestrandos. O estudante prossegue 
com a elaboração do respetivo projeto de investigação e posterior implementação, com o apoio do Orientador 
no desenvolvimento das competências inerentes. A avaliação da Dissertação de mestrado é feita através de 
provas públicas de defesa pelo estudante, perante um júri constituído, no mínimo, por três elementos: o 
Presidente do Júri, o Orientador da dissertação de mestrado e um Arguente. A submissão da dissertação 
requer uma Declaração de Conformidade prévia do orientador.A nota final é atribuída (0-20 valores) em função 
da qualidade da dissertação escrita, da defesa dos conteúdos da dissertação pelo estudante e do parecer do 
orientador relativo ao processo da sua concretização. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Students choose their academic supervisor from the Master, depending on their interest of the research 
projects underwayof the supervisor of UNIDEP / CINEICC. The focus is on direct orientation through weekly 
meetings of 2 hours with the supervisor in conjunction with other Masters. The student continues with the 
preparation of the respective research project and subsequent implementation, with the support of the 
supervisor in developing the necessary skills. The assessment of the Dissertation is done through the public 
defense by the student before a jury of at least three members: the Chairman of the Jury, the Supervisor of the 
dissertation and an Examiner. The submission of the dissertation requires a prior Statement of Compliance by 
the supervisor.A final grade is assigned (on a scale of 0 to 20 points) based on the quality of the dissertation 
writing, the defense of the contents of the dissertation by the student and the advisor's opinion on the process 
of achievement. 

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

As reuniões semanais de orientação da dissertação de mestrado privilegiam, por um lado, um sistema tutorial, 
onde as questões e problemas podem ser individualizados e necessidades eventuais podem ser respondidas 
de um modo mais eficiente e, por outro lado, a partilha de experiências e de aprendizagens em grupo. Neste 
sentido, espera-se que o estudante ao longo da construção do seu projeto de dissertação, da sua 
implementação e da escrita da dissertação final, usufrua, quer da orientação direta proporcionada pelo 
orientador, quer do apoio e da aprendizagem a partir dos restantes colegas que integram cada grupo de 
mestrandos. É igualmente esperado que o estudante vá gradualmente assumindo um papel mais proactivo e 
autónomo, sobretudo, na fase de discussão dos resultados do seu estudo e respetivas conclusões, 
demonstrando o domínio do tema, das metodologias utilizadas e da análise dos seus resultados, indo de 
encontro aos objetivos definidos ao demonstrar as competências adquiridas. 
A Dissertação escrita é o principal elemento de avaliação, em provas públicas de defesa, perante um júri que 
tem a função de avaliar se a mesma cumpre os preceitos de um trabalho científico de qualidade na área. O 
Arguente é o principal responsável pela análise e discussão da Dissertação, podendo o Presidente do Júri e o 
Orientador também participar, cumprindo com os procedimentos previstos na Lei Portuguesa sobre provas de 
públicas de defesa de dissertações de Mestrado. Espera-se deste modo criar um espaço de debate, discussão 
e esclarecimento científico onde o estudante tem a oportunidade de demonstrar as competências 
desenvolvidas. 

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

The weekly meetings of orientation of the dissertation of the Master focus on a tutorial system, on the one 
hand, where issues and problems can be individualized and possible needs can be answered to in a more 
efficient manner, and on the other hand on the sharing of experiences and learning in groups. As such, 
students are expected through the construction of his/her dissertation, implementation and writing the final 
repot, to take advantage of the direct orientation guidance provided by the advisor, whether from the support 
and learning from other colleagues who comprise each group of Masters. Student are also expected to 
gradually assume a more proactive and independent role, especially during the discussion of the results of 

Page 126 of 158ACEF/1112/15477 — Guião para a auto-avaliação

2012-04-30http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=d6885417-607a-171...



his/her study and respective conclusions, thus demonstrating mastery of the topic, the methodologies used 
and the analysis of the results, so as to achieve the defined the objectives by demonstrating the skills 
acquired. 
Essay writing is the main element of assessment in public defense before a jury whose function is to assess 
whether the dissertation complies with the precepts of scientific quality in the area. The examiner is primarily 
responsible for the analysis and discussion of the dissertation, in which the the Jury Chairman and Advisor 
can also participate, by complying with the procedures provided in the Portuguese law regarding the public 
defense of Master Dissertations. Subsequently, is is important to create a space for debate, discussion and 
scientific enlightenment where the student has the opportunity to demonstrate assimilated and developed 
skills. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

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

 

Mapa IX - Estágio 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Estágio 

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

Supervisores de Estágio (todos os docentes do Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde) - 50h 

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

Não se aplica. 

 
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 objetivo geral do Estágio é complementar a formação teórica, desenvolver métodos e técnicas de 
intervenção específicos e criar experiências pré-profissionais ao estudante. Neste sentido, o estudante deverá, 
especificamente, e nos contextos clínicos e/ou de saúde: (i) tomar contacto com instituições, serviços e 
psicólogos; (ii) confrontar-se com as problemáticas para intervenção psicológica; (iii) adquirir e desenvolver 
conhecimentos e aptidões com vista à sua formação pessoal e profissional; (iv) desenvolver hábitos de 
análise científicos dos problemas e dos casos quotidianos na prática de consulta psicológica; e (v) colaborar 
nos programas de intervenção em curso na/o instituição, serviço ou comunidade, procurando ser proactivo na 
procura de soluções eficazes para o efeito. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The overall objective of the practicum is to supplement theoretical training methods and techniques to develop 
specific policy experience and consequently create the pre-professional student. Thus, the student should 
specifically, and in clinical settings of health: (i) contact institutions, services and psychologists, (ii) confront 
the problems of psychological intervention, (iii) acquire and develop knowledge and skills in view of their 
personal and professional training, (iv) develop scientific habits of analysis of problems and cases in the 
everyday practice of psychological counseling, and (v) assist in the ongoing intervention programs at the 
institution, service or community, and seek to be proactive in finding effective solutions for this purpose 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Integração na instituição de acolhimento 
2. Construção do plano de estágio pelo Orientador em conformidade com o seu programa de trabalho na 
instituição para o ano letivo 
3. Observação do trabalho do Orientador (e.g., consultas de avaliação e de intervenção psicológica; sessões 
de implementação de programas em grupo) 
4. Construção e implementação de um Programa de Intervenção complementar ou supletivo do trabalho do 
Orientador 
5. Formulação clínica de casos empiricamente apoiada 
6. Realização supervisionada de consultas de avaliação e de intervenção psicológica com crianças, 
adolescentes e/ou adultos 
7. Pesquisa de materiais e recursos de apoio às atividades de estágio 
8. Treino da administração de materiais/instrumentos e na condução de diferentes tipos de entrevistas, bem 
como de sessões em grupo 
9. Proposta de sugestões de trabalho adequadas às necessidades da instituição 
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10. Adoptação de práticas ética e deontologicamente fundamentadas. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Integration into host institution 
2. Outlining an practicum plan with the advisor in accordance with his/her work program at the institution for 
the year 
3. Observe the work of the advisor (e.g., examination consultations and psychological intervention; sessions 
implementing group program) 
4. Creation and implementing an intervention program of work supplement or supplementary to the work of the 
Advisor 
5. Formulation of clinical cases empirically supported 
6. Having supervised consultations of assessment and psychological intervention with children, adolescents 
and / or adults 
7. Research materials and resources to support training activities 
8. Train the management of materials/ instruments and conduct different types of interviews and group 
sessions 
9. Suggest work proposals appropriate to the needs of the institution 
10. Adopt ethical practices and deontologically justified 

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

O objetivo geral do Estágio é complementar a formação teórica, desenvolver métodos e técnicas de 
intervenção específicos e criar experiências pré-profissionais ao estudante. Desde modo, os conteúdos 
programáticos incluem a realização de um conjunto de tarefas e de atividades, através da observação e da 
prática supervisionada, que visam gradualmente disponibilizar ao estudante um contexto adequado ao treino 
das competências específicas definidas nos objetivos, nomeadamente, de pesquisa de recursos materiais, de 
administração de instrumentos de avaliação psicológica, de avaliação, formulação clínica e intervenção em 
casos práticos, observados ou sob supervisão, e de construção de programas de intervenção na área e 
aquisição de hábitos profissionais eticamente fundamentados, no sentido da construção de uma identidade 
profissional autónoma. O processo de Estágio é acompanhado, quer pelo Orientador na instituição de 
acolhimento, quer pelo Supervisor no ISMAI. 

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

The overall objective of the practicum is to supplement theoretical training methods and techniques to develop 
specific policy experience and create the pre-professional student. In this way, the course syllabus includes 
the creation of defined tasks and activities through observation and supervised practice, designed to gradually 
provide the student with a proper context for the training of specific skills defined in the objectives, in 
particular, research resource materials, administration of psychological assessment instruments, assessment, 
formulation and clinical intervention in practical cases, observed or under supervision, and the construction of 
intervention programs of the area and the acquisition of professional habits ethically motivated, in order to 
construct an autonomous professional identity. The practicum process is accompanied either by the advisor at 
the host institution or by the Supervisor at ISMAI. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

As metodologias de ensino envolvem Seminários de Supervisão semanal em grupo com o Supervisor de 
estágio no ISMAI, as atividades do local de estágio sob a supervisão do Orientador e o trabalho autónomo do 
estudante. Privilegia-se a partilha de experiências entre estagiários, entre o estagiário e o Supervisor e entre o 
estagiário e o Orientador de estágio, a observação de atividades, a pesquisa de materiais/instrumentos e a 
construção de programas de intervenção e prática supervisionada de avaliação e intervenção psicológica na 
área.  
A avaliação do estágio é feita através da defesa pública do Relatório de Estágio, e deverá considerar a 
informação qualitativa do estágio e a proposta de classificação do Orientador de estágio (Existe uma Ficha de 
Avaliação dos Estágios para este efeito), a qualidade do relatório escrito e a defesa do mesmo. A defesa é 
presidida por um júri constituído pelo Supervisor, um Arguente e um Presidente (docentes doutorados do 
mestrado). 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The teaching methodologies involve seminars of weekly group supervision with the practicum supervisor at 
ISMAI, the activities at the location of practicum under the supervision of the advisor, and the student's 
autonomous work. The focus is on the sharing of experiences among students, between the student and the 
supervisor and between the student and the advisor, observing activities, research materials/tools and 
planning intervention programs and supervised practice of psychological assessment and intervention in the 
area. 
The assessment of the practicum involves the public defense of the written report, which should consider the 
qualitative information of the practicum and the proposed practicum classification by the advisor (There is a 
Checklist of practicum stages for this purpose), the quality of the written report and defense thereof. The 
defense is chaired by a jury consisting of the Supervisor, a Chairman and an Examiner (PH.d or Masters 
Graduate). 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
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curricular. 
O estágio pretende que o estudante tome contacto com instituições, serviços e psicólogos em contexto clínico 
e de saúde; que se confronte problemáticas merecedoras de intervenção psicológica; adquira conhecimentos 
e aptidões com vista à sua formação pessoal e profissional; desenvolva hábitos de análise de formulação 
empiricamente apoiados dos problemas e casos práticos no âmbito da consulta psicológica; e que colabore 
nos programas de intervenção em curso na instituição, serviço ou comunidade, procurando ser proactivo na 
procura de soluções eficazes para o efeito. Ao apostar em metodologias de ensino que privilegiam o contexto 
de partilha de experiências entre estagiários e profissionais da área, na observação de atividades de exercício 
das funções do psicólogo em contexto clínico e da saúde, o treino de competências de pesquisa de 
materiais/instrumentos e de construção e implementação de programas de intervenção, bem como na 
observação e prática supervisionada de avaliação e intervenção psicológica com crianças, adolescentes e/ou 
adultos, o estágio oferece ao estudante a oportunidade de alcançar os objetivos específicos definidos, no 
sentido de complementar e consolidar a sua formação teórica e de desenvolver métodos e técnicas de 
intervenção específicos da Psicologia Clínica e da Saúde.  
O estágio tem uma carga horária 250h de permanência na instituição de acolhimento e um total de 750h de 
trabalho envolvido. 
Ao longo do estágio são feitas reuniões intercalares entre o Supervisor e o Orientador, com vista à avaliação 
contínua e resolução de potenciais dificuldades. A avaliação do estágio ao basear-se na qualidade do relatório 
escrito e da defesa pública do mesmo, além de no parecer do Orientador sobre o processo de estágio, permite 
consolidar as competências definidas e serve de indicador da evolução da formação do estudante, tendo em 
conta os objetivos estabelecidos para o estágio. Neste sentido, o relatório deve caracterizar a instituição de 
acolhimento e das interações levadas a cabo com profissionais, staff e parceiros institucionais; descrever e 
analisar o percurso e as atividades desenvolvidas pelo estudante durante o estágio e a evolução da 
capacidade de observação e de análise das mesmas; caracterizar a evolução do nível de conhecimento, 
competências, perspetivas de formação e ações futuras, da capacidade de trabalho em equipa e na definição 
de uma posição pessoal autónoma em relação à interface entre a prática profissional e o ensino superior. 
Espera-se, deste modo, que o estágio sirva ao estudante de veículo para a construção de uma identidade 
profissional, proporcionando-lhe metodologias de treino de competências de reflexão e escolha de princípios, 
orientação ou modelos preferenciais, nas suas vertentes éticas, teóricas e metodológicas. 

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

The practicum intends that student contact institutions, services and psychologists related to clinical health; 
confront issues worthy of psychological intervention; acquire knowledge and skills in view of personal and 
professional development; develop habits of analysis of formulation empirically supported by the issues and 
case studies within psychological conseling; and collaborate in ongoing intervention programs in the 
institution, or community service, so as to be proactive in finding effective solutions for this purpose. When 
focusing on teaching methods that emphasize the context of sharing experiences among students and 
professionals in monitoring the activities of execution related to the functions of the psychologist in clinical 
and health care, the training of skills in research materials/tools and creating and implementation an 
intervention program, as well as in observation and supervised practice of psychological assessment and 
intervention with children, adolescents and/or adults, the practicum offers students the opportunity to achieve 
the specific objectives defined in order to complement and consolidate their lectures and develop methods and 
techniques specific to the intervention of Clinical and Health Psychology  
The practicum has a load 250 hours at the host institution and a total of 750 hours of work involved. 
There are interim meetings between the Supervisor and the Advisor throughout the practicum, in view of 
continuous assessment and resolution of potential problems. The assessment of the practicum is based on the 
quality of the written report and its public defense, and besides the opinion of the Advisor of the practicum 
process, enables one to consolidate the defined skills and thus serves as an indicator of the evolution of the 
student training, and takes into account the objectives set for the practicum. As such, the report should 
characterize the host institution and the interactions undertaken with professional staff and institutional 
partners; describe and analyze the methods and activities developed by the student throughout the practicum 
and the development of the capacity for observation and analysis; characterize the evolution of the level of 
knowledge, skills, training prospects and future actions; the capacity for teamwork and the definition of a 
personal position independent of the interface between higher education and professional practice. Therefore, 
the practicum should be to the student the means by which s/he wil construct a professional identity, thus 
providing one with methodologies of training skills of reflection and choosing principles,orientation or 
preferred models in its ethical, theoretical and methodological aspects. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

 
Regulamento de Estágio do Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde do Instituto Superior da Maia (Revisão 
de março de 2011) 
Bibliografia específica de cada Estágio. 

 

Mapa IX - Workshop Psicologia Escolar e da Educação I 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Workshop Psicologia Escolar e da Educação I 
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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 (8 horas de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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): 

Conhecimento, análise e discussão de estratégias de intervenção psicológica com pais, no domínio específico 
das competências parentais. Apresentação e discussão de um modelo de intervenção psicológica com pais: o 
“Clube de Pais”, realizado no âmbito do Projeto XXI da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Knowledge, analysis and discussion of psychological intervention strategies with parents, in the specific area 
of parenting skills. Presentation and discussion of a model of psychological intervention with parents: the 
"Country Club" held under the Project XXI of the Municipality of Santa Maria da Feira. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

a) Enquadramento teórico do programa de intervenção “Clube de Pais” 
b) Apresentação da metodologia e técnica inerentes ao funcionamento do “Clube de Pais” 
c) Análise, discussão e prática de algumas das técnicas aplicadas no âmbito do programa de intervenção 
“Clube de Pais” 
d) Reflexão acerca das possibilidades/potencialidades da aplicação do Teatro como ferramenta terapêutica. 
 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

a) Theoretical background of the intervention program "Country Club" 
b) Presentation of the methodology and technique inherent in the operation of the "Country Club" 
c) Review, discuss and practice some of the techniques applied in the intervention program "Country Club" 
d) Reflection on the possibilities / potential of application to theater as a therapeutic tool. 

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

Considerando o objetivo principal de apresentar aos alunos diferentes métodos e técnicas dentro da área 
específica da intervenção com pais, será apresentado um programa de intervenção sobre competências 
parentais que utiliza o Teatro como principal ferramenta para o desenvolvimento de competências parentais. 
Depois do fundamental enquadramento teórico do programa de intervenção proposto, será importante para os 
alunos poderem debater e assimilar as potencialidades de aplicação do mesmo aos diferentes contexto de 
trabalho em psicologia, de forma a melhor operacionalizar a informação teórica apresentada. A possibilidade 
de experimentar algumas das técnicas e debater a sua experiência com um profissional experiente na sua 
utilização, complementa, em nossa opinião, de forma incisiva a abordagem a esta perspetiva de intervenção.  

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

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 
Since the the main objective is to introduce students to different methods and techniques within the specific 
area of intervention with parents, a program on parenting skills of intervention will be presented in theater 
form, the main tool for the development of parenting skills. After the basic theoretical framework of the 
proposed intervention program, it is important for students to discuss and assimilate the potential application 
of it to different work context in psychology, this is, better operationalize the theoretical information presented. 
The possibility of experiencing some of the techniques and discuss their experience with a professional in use, 
he adds, in our opinion, an incisive way to approach this perspective intervention. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Este workshop é lecionado pelo Dr. Hugo Cruz, um psicólogo com experiência reconhecida temas como a 
parentalidade. Os conteúdos programáticos serão apresentados aos alunos através de exposição em contexto 
de sala de aula, por intermédio de diapositivos. Serão também desenvolvidos alguns exercícios práticos e 
dinâmicas de grupo, com o objetivo de exemplificar o tipo de técnicas específicas utilizadas no tipo de 
intervenção que será apresentado durante o presente workshop. Relativamente à avaliação final, esta será 
constituída por uma reflexão crítica individual, que valerá 100 % nota final. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

This workshop is taught by Professor Hugo Cruz, a psychologist with recognized experience issues such as 
parenting. The syllabus will be presented on slides to students in lectures in class. Some practical exercises 
and group dynamics will be presented in order to exemplify the kind of specific techniques used in the type of 
intervention that is presented during this workshop. Final evaluation consists of a critical reflection that will be 
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worth 100% of the final classification. 

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

Dado que se pretende enquadrar teoricamente um programa de intervenção e fornecer aos alunos uma clara 
noção da das vantagens e desvantagens da sua utilização, torna-se imprescindível haver alguma apresentação 
de conceitos e conteúdos. Uma vez que se pretende desenvolver capacidades de análise e de aplicação de 
conceitos, os alunos são convidados a realizar algumas atividades/dinâmicas que visam demonstrar a técnica 
envolvida na aplicação de um modelo de intervenção desta natureza. 

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

Seeing that there is a need to establish a theoretical framework and an intervention program to give students a 
clear understanding of the advantages and disadvantages of its use, it is essential to lecture concepts and 
syllabus. Since the purpose is to develop skills of analysis and application of concepts, students are asked to 
perform some activities/dynamics that aim to demonstrate the technique involved in the implementation of an 
intervention model of this nature. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Cruz, H., & Pinho, I. (2008). Pais, uma experiência (3ª Ed.) Porto: LivPsic Editora. 

 

Mapa IX - Workshop em Psicologia Escolar e da Educação II 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Workshop em Psicologia Escolar e da Educação II 

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

Francisco Luís Baptista de Sá Machado (8 horas) 

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

Não se aplica. 

 
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): 

Aprofundamento dos conhecimentos na área específica das perturbações da Comunicação e da Linguagem. 
Breve caracterização das principais perturbações da Comunicação e Linguagem. Abordagem ao processo de 
avaliação, diagnóstico e intervenção das principais perturbações da Comunicação e da Linguagem. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

In-depth knowledge in the specific area of disorders of communication and language. Brief characterization of 
the major of Language and Communicationdisorders. Approach to the process of assessment, diagnosis and 
intervention of the main Language and Communication disorders. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

a) Conceitos básicos inerentes à produção e recepção da Linguagem e processamento linguístico. 
b) Aquisição e desenvolvimento da Linguagem e indicadores de atraso linguístico. 
c) Avaliação de conteúdos e formas de Linguagem 
d) Visualização e manipulação de instrumentos (PAI, TICL, Peabody, Boehm, entre outros)  
e) Avaliação da produção vocal 
Breve abordagem a estratégias de intervenção. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

a) Basic concepts inherent in the production and reception of language and language processing. 
b) Acquisition and development of language and indicators of linguistic delay. 
c) Assessment of content and forms of language 
d) Visualization and manipulation of instruments (PAI, TiCl, Peabody, Boehm, and others) 
e) Assessment of vocal production 
Brief approach to intervention strategies. 

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

Considerando o objetivo principal de apresentar aos alunos diferentes métodos e técnicas dentro da área 
específica da comunicação e da linguagem, será feita uma introdução às perturbações da comunicação e da 
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linguagem. Depois do fundamental enquadramento teórico, será importante para os alunos poderem tomar 
conhecimento da metodologia e técnica envolvidas na avaliação, diagnóstico e intervenção no campo 
específico da Comunicação e da Linguagem. O contato com metodologias e materiais de avaliação e 
diagnóstico destas perturbações permitirá complementar o enquadramento teórico e dar aos alunos uma visão 
mais aprofundada sobre os métodos de trabalho desta área específica. 

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

Since the main objective is to introduce students to different methods and techniques within the specific area 
of communication and language, there will be an introduction to language and communication disorders. After 
the basic theoretical framework, it is important for students to become aware of the methodologies and 
techniques involved in assessment, diagnosis and intervention in the specific field of Language and 
Communication disorders. The contact with materials and methods of assessment and diagnosis of these 
disorders will complement the theoretical framework and give students a further insight into the working 
methods of this particular area. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Este workshop é lecionado pela Dra. Rosa Lima, psicóloga especializada em Perturbações da Linguagem e da 
Comunicação. Os conteúdos programáticos serão apresentados aos alunos através de exposição em contexto 
de sala de aula, por intermédio de diapositivos. Serão também apresentados alguns casos práticos para 
permitir aos alunos tomar uma visão mais aproximada sobre o tipo de casos específicos da área da 
comunicação e da linguagem, assim como da avaliação e intervenção envolvidas. Relativamente à avaliação 
final, esta será constituída por uma reflexão crítica individual, que valerá 100 % nota final. 
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

This workshop is taught by Professor Rosa Lima, a psychologist specializing in of Language and 
Communication disorders. The syllabus will be lectured with slides to students in class. There will also be case 
studies to allow students to take a closer look at the type of specific cases in the area of language and 
Communication disorders as well as an assessment and intervention involved. Final evaluation consists of a 
critical reflection that is worth 100% of the final classification. 

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

Dado que se pretende enquadrar teoricamente as perturbações da comunicação e da linguagem e fornecer aos 
alunos uma clara noção dos métodos de avaliação e intervenção nesta área, torna-se imprescindível haver 
alguma apresentação de conceitos e conteúdos, complementada com a entrada em contacto com materiais e 
métodos de avaliação e intervenção.  

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

Seeing that there is a need to establish a theoretical framework of language and communication disorders and 
provide students a clear understanding of the methods of assessment and intervention in this area, it is 
essential to present concepts and syllabus supplemented with the coming into contact with materials and 
methods of assessment and intervention. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Acosta, V., León, S., & Ramos, V. (1998). Dificultades del Habla Infantil: Un Enfoque Clínico. Málaga: Aljibe. 
 
Acosta, V. ; Moreno, A. ; Ramos, V. ; Quintana, A. ;Espino (2003). Avaliação da Linguagem. Teoria e Práctica do 
Processo de Avaliação do Comportamento Linguístico Infantil. S.Paulo: Santos  
 
Lima, R. (no Prelo) Fonologia Infantil: Aquisição, Avaliação, Intervenção. Coimbra, Almedina.  
 
Lima, R.(2007) Fonologia Infantil: Prova de Avaliação em Formatos Silábicos. Coimbra, Almedina. 

 

Mapa IX - Workshop Psicologia Escolar e da Educação III 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Workshop Psicologia Escolar e da Educação III 

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

Francisco Luís Baptista de Sá Machado  

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

Não se aplica. 
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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): 

Conhecimento, análise e discussão de estratégias de intervenção psicológica em Orientação Vocacional. 
Análise e discussão do projeto “Job Shadowing”, desenvolvido na Escola Secundária Poeta António Aleixo 
em Portimão, com o objectivo de promover atividades de exploração e desenvolvimento vocacional. 
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Knowledge, analysis and discussion of psychological intervention strategies in Vocational Orientation. 
Analysis and discussion of "Job Shadowing", developed at the Secondary School, Poeta António Aleixo in 
Portimão, aimed at promoting the exploration and vocational development. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

a) Apresentação e discussão do enquadramento teórico do projeto “Job Shadowing” 
b) Apresentação, análise e discussão da estrutura, metodologia e técnica associada ao projeto “Job 
Shadowing” 
c) Análise e discussão dos resultados, vantagens e desvantagens da metodologia “Job Shadowing” no 
processo de desenvolvimento e orientação vocacional de estudantes do ensino superior. O caso dos alunos 
da Escola Secundária Poeta António Aleixo. 
d) Análise e discussão das potencialidades de aplicação e expansão da metodologia a outros contextos de 
intervenção e populações. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

a) Presentation and discussion of the theoretical framework of the project "Job Shadowing" 
b) Presentation, analysis and discussion of the structure, methodology and technique associated with the 
project "Job Shadowing" 
c) Analysis and discussion of results, advantages and disadvantages of the methodology "Job Shadowing" in 
the process of development and vocational orientation of students in higher education: The case of students of 
the Secondary School, Poeta António Aleixo. 
d) Analysis and discussion of the potential application of the methodology and expanding the intervention to 
other contexts and populations. 

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

Considerando o objetivo principal de apresentar aos alunos diferentes métodos e técnicas dentro da área 
específica da orientação vocacional, será feita inicialmente uma introdução aos principais contextos que estão 
na base do programa de intervenção apresentado. Depois do fundamental enquadramento teórico, será 
importante para os alunos poderem tomar conhecimento da metodologia e técnica envolvidas na intervenção 
no campo específico da exploração vocacional. O conhecimento aprofundado sobre o programa de 
intervenção e o contato com metodologias e materiais de avaliação e intervenção, permitirá complementar o 
enquadramento teórico e dar aos alunos uma visão mais aprofundada sobre os métodos de trabalho desta 
área específica. 

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

Since the main objective is to introduce students to different methods and techniques within the specific area 
of vocational orientation,n there will be an initial introduction to the major syllabus contexts that underlies the 
intervention program presented. After the basic theoretical framework, it is important for students to become 
aware of the methodology and technique involved in the intervention of the specific field of vocational 
exploration. The detailed knowledge about the intervention program and contact with materials and 
methodologies for assessment and intervention will complement the theoretical framework and give students a 
further insight into the working methods of this particular area. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Este workshop é lecionado pela Dra. Isabael Quirino, psicóloga especializada em intervenção em Orientação 
Vocacional. Os conteúdos programáticos serão apresentados aos alunos através de exposição em contexto 
de sala de aula, por intermédio de diapositivos. Serão também apresentados e analisados algumas narrativas 
sobre a experiência do programa de “Jobshadowing”, permitindo aos alunos uma visão mais aproximada 
sobre este tipo específico de intervenção, e conhecer as vantagens e desvantagens da sua aplicação. 
Relativamente à avaliação final, esta será constituída por uma reflexão crítica individual, que valerá 100 % nota 
final. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

This workshop is taught by Professor Isabael Quirino, a psychologist specializing in the intervention of 
Vocational Orientation. The syllabus will be presented on slides to students at lectures in the context of the 
class. There will also the presentation and analysis some narratives about the experience of the program 
"Jobshadowing", thus giving students a closer look to this specific type of intervention, as well as understand 
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the advantages and disadvantages of its implementation. Final evaluation consist of a critical reflection that 
will be worth 100% of the final classification. 

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

Dado que se pretende enquadrar teoricamente esta metodologia específica de exploração vocacional e 
fornecer aos alunos uma clara noção do método e da técnica envolvida, torna-se imprescindível haver alguma 
apresentação de conceitos e conteúdos, complementada com a entrada em contacto com materiais e métodos 
de avaliação e intervenção.  

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

Seeing that there is a need to establish a theoretical framework for this particular methodology vocational 
exploration and provide students with a clear sense of method and technique involved, it is essential to have 
some presentation of concepts and syllabus, supplemented with the coming into contact with materials and 
methods of assessment and intervention. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Quirino, I. (2010). Impacto da técnica de Job Shadowing no comportamento escolar e no desenvolvimento 
vocacional de alunos frequentando o 12º ano de escolaridade. Tese de mestrado: Faculdade de Psicologia e 
Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. 

 

Mapa IX - Workshop em Psicologia Escolar e da Educação IV 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Workshop em Psicologia Escolar e da Educação IV 

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

Francisco Luís Baptista de Sá Machado (8 horas de contacto) 

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

Não se aplica. 

 
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 desta unidade curricular será o de aprofundar e explorar o conhecimento dos alunos 
relativamente à temática da profecia autorealizada e procurar assimilar as implicações do processo desta em 
diferentes dimensões do ciclo vida, com especial incidência para o contexto educativo/escolar. Outro objetivo 
será o de perceber a importância e a relevância que este processo psicológico tem em termos da intervenção 
psicológica com crianças e adolescentes. 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The objectives of this curricular unit will be to have an in-depth and exploration of students knowledge on the 
subject of self-fulfilling prophecy as well as seek to assimilate the implications of this process in different 
dimensions of the life cycle, with special focus on the educational setting/school. Another objective will be to 
runderstand the importance and relevance that this psychological process has in terms of psychological 
intervention with children and adolescents. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1. Introdução ao conceito de profecia autorrealizada: sua história e desenvolvimento. 
2. O mecanismo da profecia autorrealizada. 
3. Revisão da literatura sobre profecia autorrealizada: passado e estado atual da investigação.  
4. Efeito de Pigmaleão: a profecia autorrealizada na esfera educacional 
5. O efeito de expectativa do Psicólogo: a profecia autorrealizada na psicoterapia. 
6. Implicações e prevenção. 
7. A profecia autorrealizada como uma construção da realidade social. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1. Introduction to the concept of self-fulfilling prophecy: its history and development 
2. The mechanism of self-fulfilling prophecy  
3. Review of the literature on self-fulfilling prophecy: past and current state of research 
4. Pygmalion Effect: self-fulfilling prophecy in the educational sphere 
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5. The effect of expectation of the Psychologist: a self-fulfilling prophecy in psychotherapy 
6. Implications and prevention 
7. The self-fulfilling prophecy as a social construction of reality 

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

O objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a profecia autorrealizada implica uma abordagem aos 
fundamentos e principais características deste constructo, partindo mais tarde para a exploração das suas 
implicações para os contextos educativo e clínico. Considerando que este workshop se dirige a alunos numa 
fase avançada da sua preparação profissional, são abordadas implicações para o trabalho de intervenção da 
ocorrência do fenómeno de profecia autorrealizada. 
 

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

The aim of in-depth knowledge about the self-fulfilling prophecy implies an approach of the fundamentals and 
main characteristics of this construct, thus the exploration of its implications for educational and clinical 
contexts will be applied afterwards. Since this workshop is aimed at students at an advanced phase of their 
professional preparation, implications for intervention work og occurrence of the phenomenon of self-fulfilling 
prophecy will be discussed. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Este Workshop é lecionado pela Doutora Simona Gomboc (U. Primorska, Eslovénia), investigadora na área das 
profecias autorealizadas, ao abrigo do Programa LLP Erasmus. Os conteúdos programáticos serão 
apresentados aos alunos através de exposição em contexto de sala de aula, por intermédio de diapositivos. 
Será também promovida a discussão e o debate das temáticas abordadas, assim como a análise de alguns 
casos práticos. Relativamente à avaliação final, esta será constituída por teste de avaliação que valerá 100 % 
nota final. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

This workshop is taught by Dr. Simona Gomboc (University of Primorska, Slovenia), researcher in the area of 
self-fulfilling prophecy under the LLP Erasmus Programme. The syllabus will be presented on slides to 
students in lectures in class. Discussion and debates concerning the topics will be encouraged, along with the 
analysis of some practical cases. Final evaluation consists of an examination will be worth 100% final 
classification. 

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

Considerando o objetivo de aprofundar o conhecimento dos alunos acerca da profecia autorrealizada, é 
fundamental a transmissão de conhecimentos teóricos fundamentais. Estes conhecimentos permitirão 
também uma melhor aplicação do constructo de profecia autorrealizada aos contextos educativo e clínico por 
parte dos alunos e, consequentemente, uma melhor base para a compreensão e assimilação da expressão 
deste fenómeno nos referidos contextos.  
 

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

Given the objective of providing students with in-depth knowledge about the self-fulfilling prophecy, it is 
essential to transmit fundamental theoretical knowledge. This knowledge will also enable better application in 
the construct of the self-fulfilling prophecy towards educational and clinical contexts by students, therefore a 
better basis for understanding and assimilating the expression of this phenomenon in these contexts. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Jussim, L.(2005). Accuracy in social perception: Criticisms, controversies, criteria, components, and cognitive 
processec. In Zanna, M. P. (ur.). Advances in experimental social psychology, 37. San Diego, London: Elsevier 
Academic Press. 
Jussim, L. in Harber, K. D., (2005). Teacher expectations and self-fulfilling prophecies: Knows and unknows, 
resolvec and unresolved controversies. Personality and Social Psychology Review, 9 (2), 131-155. 
Madon, S., Smith, A., Jussim, L., Russel, D. W., Eccles, J., Palumbo, P. in Walkiewitz, M. (2001). Am I as you see 
me or do you see me as I am?: Self-fullfilling prophecies and self-verification. V Personality and Social 
Psychology Bulletin, 27, 1214-1224. 
Rosenthal, R. (2002). Covert commucation in classrooms, clinics, courtrooms, and cubicles. American 
Psychologist, 57 (11). 839-849. 

 

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem  

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades 
curriculares.  

O Coordenador de Mestrado procura adequar a distribuição de serviço à formação académica e científica de 
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cada docente como medida de salvaguarda da adequação das metodologias de ensino aos objetivos de cada 
UC. As metodologias adotadas (e.g., exposição oral dos conteúdos, visualização de vídeos, formulação clínica 
de casos práticos e planeamento de intervenções, elaboração de projetos de investigação, role-playing de 
técnicas terapêuticas) são da responsabilidade do docente e devem facilitar os conhecimentos e 
competências dos estudantes definidas nos objetivos da UC. Contudo, a complementaridade dos conteúdos 
teóricos com a aplicação prática à avaliação e intervenção psicológica e investigação no âmbito da Psicologia 
Clínica e da Saúde deverá ser o critério transversal às metodologias adotadas, bem como a ressalva da 
integridade ética na sua ministração.  

 
6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.  

The Master Coordinator seeks to adapt the distribution of service to the academic and scientific training of 
each teacher as a safeguard of the appropriateness of teaching methodologies regarding the objectives of 
each curricular unit. The methodologies used (e.g., oral presentation of syllabus, viewing videos, formulation 
of clinical case studies and planning interventions, developing research projects, role-playing of therapeutic 
techniques) are the responsibility of teachers and thus should facilitate the defined knowledge and skills of the 
objectives of the curricular unit. However, the complementarity of theoretical concepts with practical 
application to the assessment and psychological intervention and research within the Clinical and Health 
Psychology should be the transversal criterion of the methodologies adopted as well as safeguard of the 
ethical integrity in its teaching. 

 
6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em 
ECTS.  

Este mestrado estima uma proporção de 1 ECTS para cada 25 horas de trabalho, seguindo as normas 
europeias. Destas 25 horas, 8 horas são de contacto, estando definido que para cada hora de trabalho há 2 
horas de trabalho autónomo do estudante. Esta proporção aplica-se a todas as UCs, e cada docente 
responsável deve certificar-se de que a dedicação e o trabalho do estudante à unidade curricular decorrem de 
acordo com estes parâmetros. Para o Estágio está estabelecido que para cada hora de estágio o estudante 
deve realizar 2 horas de trabalho autónomo, sendo que para uma contabilização final de 750 horas de trabalho 
total, 250 horas de estágio é considerado suficiente. A Dissertação ocupa metade de um ano letivo a tempo 
inteiro, perfazendo 750 horas. O cumprimento destes valores é avaliado por uma comissão de docentes de 
estuda a carga de trabalho requerida e recomenda correções, se necessárias. 

 
6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS.  

This Master estimates a ratio of 1 ECTS for each 25 hours of work, according to European standards. Of these 
25 hours, 8 are contact hours, which is defined that for each hour of work there are 2 hours of autonomous 
work of the student. This ratio applies to all the curricular units, thus each teacher responsible must make sure 
that student work and dedication to the course takes place according to these parameters. For internship, it 
has been defined that for every hour of internship, the student should have two hours of autonomous work, 
hence 250 hours of training is considered sufficient in relation to a final count of 750 hours of work. The 
dissertation takes up half of an academic year in full-time, totaling 750 hours. The compliance with these 
values is evaluated by a committee of teachers who analyze the workload required and recommend 
corrections, if necessary. 

 
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de 
aprendizagem da unidade curricular.  

Os estudantes deste mestrado são avaliados por avaliação contínua e final. A avaliação contínua exige uma 
assiduidade às aulas de, pelo menos, 75% e pode assumir diferentes métodos dependendo dos conteúdos da 
UC (e.g., demonstração dos conteúdos teóricos, formulação clínica de casos e planeamento de intervenções, 
projetos e exercícios de investigação, e revisão bibliográfica de temas específicos) pretendendo, além de 
avaliar o aluno, facilitar e estimular a aprendizagem. A Avaliação final é feita através de um exame, procurando 
integrar as vertentes teórica e prática de cada UC. Como indicadores da adequação da avaliação à 
aprendizagem dos alunos, são utilizados: (i) as notas obtidas em cada UC; (ii) os resultados da avaliação do 
GEPAC relativos a cada UC; e (iii) o feedback dos alunos no Módulo de Orientação em Psicologia Clínica e da 
Saúde. A adequação dos objetivos é também alvo de análise pela comissão referida no ponto 6.3.2. 

 
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning 
outcomes.  

Students of this Master are evaluated by continuous and/or final assessment.Continuous assessment requires 
the attendance of at least 75% of classes and can imply different methods depending on the syllabus of the 
curricular unit (e.g.,demonstration of theoretical concepts, clinical case formulation and planning of 
interventions,research projects and exercises, and bibliographic review on specific topics) intended, besides 
assessing students, facilitate and encourage learning. Final assessment is a written examination, so as to 
integrate the theoretical and practical aspects of each curricular unit. The indicators of the adequacy of 
assessment for student learning use: (i) the marks obtained in each curricular unit, (ii) the results of the 
assessment by GEPAQ for each curricular unit, and (iii)the feedback from students in the Module of Orientation 
in Clinical and Health Psyc. The appropriateness of the objectives is also subject to review by the commission 
referred to in section 6.3.2 

 
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.  
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As UCs deste mestrado que promovem a participação dos estudantes em atividades científicas são a 
Dissertação e as UCs de Metodologias de Investigação, obrigatórias, orientadas para o treino de 
competências: de elaboração de projetos de investigação; pesquisa e revisão de temas; formulação de 
questões e objetivos de investigação; aplicação de metodologias (e.g., amostragem, recolha e tratamento de 
dados), incluindo aulas em laboratório de informática de SPSS e outros programas; análise e discussão de 
resultados; e escrita científica (Normas da APA, 2010). Estas competências são, contudo, apoiadas por outras 
UCs através do treino de competências: de avaliação psicológica; análise e formulação clínica de casos; 
planeamento de intervenções, elaboração de planos de avaliação da eficácia de programas de intervenção; 
pesquisa e revisão da literatura; e escrita científica. São ainda incentivadas submissões de propostas para 
subsequentes apresentações em congressos e/ou para publicação. 

 
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.  

The curricular units of this Master which promote student participation in scientific activities are the 
Dissertation and the curricular units of Research Methods, mandatory, and focused on training skills: the 
development of research projects; research and review of topics; formulation of questions and research 
objectives; implementation of methodologies (e.g., sampling, data collection and processing), including 
lessons in the computer lab of SPSS and other programs; analysis and discussion of results; and scientific 
writing (APA Style, 2010). These skills are supported however, by other curricular units through training skills 
of psychological assessment; clinical analysis and formulation of cases; planning interventions, outlining 
plans for assessing the effectiveness of intervention programs; research and bibliographic review;, and 
scientific writing. Submissions of proposals for subsequent presentations at conferences and/or for 
publication are also encouraged. 

 

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.  

Metodologia Aplicada à Psicologia (MAP): 117 inscritos (INS), 108 aprovados (APROV), 92,3% taxa de 
aprovação (TA) 
Psicologia Clínica e da Saúde (PCS): 856 INS, 689 APROV, 80,5% TA 
Psicologia Escolar e da Educação (PEE): 125 INS, 120 APROV, 96% TA 
Psicologia da Justiça (PJ): 12 INS, 9 APROV, 75% TA 
Psicologia (PSIC): 133 INS, 133 APROV, 100% TA 
Psicologia do Trabalho e das Organizações (PTO): 102 INS, 95 APROV, 93,1% TA 

 
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related 
curricular units.  

Methodology Applied to Psychology (MAP): 117 enrolled (INS) 108 approved (APROV), 92.3% passing rate (TA) 
Clinical and Health Psychology (PCS): 856 INS, 689 APROV, 80.5% TA 
School and Educational Psychology (EPE): 125 INS, 120 APROV, 96% TA 
Forensic Psychology (PJ): 12INS, 9 APROV, 75% TA 
Psychology (PSIC): 133 INS, 133 APROV, 100% TA 
Psychology of Work and Organizations (PTO): 102 INS, 95 APROV, 93.1% TA 

 
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções 

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2008/09 2009/10 2010/11

N.º diplomados / No. of graduates 53 52 71

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 53 32 46

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 21 20

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 5

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

 106 105 142
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de melhoria do mesmo.  
Os resultados dos estudantes são objeto de monitorização contínua, em termos do sucesso e insucesso 
escolar, quer por parte do corpo docente do mestrado, quer por parte da coordenação e da comissão 
científico-pedagógica. Assim, os resultados são apreciados em sede de reuniões da comissão científico-
pedagógica do mestrado, 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). O 
Módulo de Orientação em Psicologia Clínica e da Saúde serve de veículo privilegiado de contacto da 
coordenação com os estudantes, permitindo tornar esta reflexão mais sustentada. 

 
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.  

Students’ results are subject to continuous monitoring, in terms of success and failure at school, either by the 
academic staff of the Master, or by the coordination committee and the scientific-pedagogical commission. 
Thus, the results are considered at meetings of the Master’s scientific-pedagogic commission, who reflect on 
the factors that could bring about success and/or failure of students in different curricular units. In particular, 
the following factors are analyzed: curricular unit objectives; teaching methodologies and evaluation; 
performance; motivation; student integration and achievement; management of working hours (contact hours 
and independent work); the pedagogic relationship; availability and effective use of available resources (e.g. 
library). The Clinical and Health Psychology Orientation Module serves as the main means for coordinating the 
contact hours with students, thus allowing a more sustainable reflection. 

 

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.  

O centro de investigação do ISMAI que acolhe os Docentes com grau de Doutor em Psicologia é a UNIDEP - 
Unidade de Investigação em Desenvolvimento Humano e Psicologia – e encontra-se integrada no CINEICC - 
Centro de Investigação do Núcleo de Estudos e Intervenção Cognitivo-Comportamental, da Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (RG-PSY-Norte-Maia730-1331), classificado 
com Bom pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). 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, Coordenador e docente deste mestrado. Possui ainda verbas anuais de financiamento atribuídas pela 
Maiêutica, rondando os 75 000 € / ano. 

 
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark.  

ISMAI’s research center, which welcomes teachers with a Ph.D. in Psychology, is UNIDEP - Research Unit on 
Human Development and Psychology - and is integrated in CINEICC - Research Centre for Study and 
Cognitive-Behavioral Intervention, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Coimbra 
(RG-PSY-North Maia730-1331), awarded a classification of GOOD by the Foundation for Science and 
Technology (FCT). In 2012, UNIDEP integrated 19 researchers with a Ph.D. degree, 3 scientific research 
fellowships and 3 Ph.D. students with a project funded by FCT. UNIDEP is regulated and coordinated by 
Professor João Salgado, a teacher and Coordinator of this Master’s. It has annual amounts of funding (around 
€ 75,000) allocated by Maiêutic. 

 
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.  

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 66.7

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that 
obtained employment in other areas of activity

33.3

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 81.6

 181.6
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47 

 
7.2.3. Outras publicações relevantes.  

No âmbito internacional vários docentes têm vindo a contribuir em capítulos de livros internacionais, por 
editoras de referência, com arbitragem científica (n=24), o que denota uma progressiva difusão da atividade 
científica. No plano nacional e internacional, têm sido também publicados livros no sentido da divulgação da 
investigação empírica e da produção de manuais de apoio à lecionação (n=7), bem como diversos contributos 
sob a forma de capítulos de livros (n=18). Ainda no âmbito nacional, vários docentes publicam em revista 
nacional revista por pares no sentido de divulgar internamente a sua pesquisa, que assim se coloca ao 
alcance dos estudantes (n=25). A atividade apresentada em congressos nacionais e internacionais é também 
suportada por publicação de artigos em livros de atas (n=34). Desta contabilização não fazem parte artigos 
ainda em submissão para publicação em revistas internacionais com peer review.  

 
7.2.3. Other relevant publications.  

Internationally, several teachers have published chapters in international books, by reference publishers, with 
scientific arbitration (n = 24), which shows a progressive diffusion of scientific activity. Nationally and 
internationally, there have also been books published towards disseminating empirical research and 
production of support teaching manuals (n = 7), as well as several contributions in the form of book chapters 
(n = 18). Nationally, several teachers publish in peer-reviewed national magazines in order to publicize their 
research, which is made accessible to students (n = 25). The activity presented in national and international 
conferences is also supported by the publication of articles in books of minutes (n = 34). Additionally, articles 
submitted awaiting publication in international journals with peer review have not been contemplated here. 

 
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento 
económico.  

A atividade científica dos docentes deste mestrado é, globalmente, reconhecida a nível internacional, sendo 
exemplo disso a organização da 3rd European Meeting da Society for Psychotherapy Research a decorrer nos 
dias 11 e 13 de outubro de 2012 no Porto, com a Comissão Organizadora presidida pelo Prof. João Salgado e 
inteiramente constituída por membros do ISMAI. Este reconhecimento é também notório a nível nacional, por 
exemplo, no financiamento pela FCT do Projeto PTDC/PSI-PCL/103432/2008, Descentração e mudança em 
psicoterapia, do Doutor João Salgado. O impacto do mestrado surge ainda no âmbito dos11 projetos da 
UNIDEP com financiamento interno, cuja aposta numa formação científica de excelência promove a difusão do 
conhecimento na área da Psicologia Clínica e Saúde, para além da melhoria das práticas profissionais no 
âmbito da intervenção na saúde mental e promoção da saúde. O contributo do mestrado para o 
desenvolvimento do país é, neste sentido, significativo. 

 
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.  

The scientific activity of teachers of this Master is generally recognized internationally; for example, the 
organization of the 3rd European Meeting of the Society for Psychotherapy Research, to be held on October 11 
and 13, 2012, in Porto: Organizing Committee chaired by Professor João Salgado and entirely composed of 
members of ISMAI. This recognition is also evident at the national level; for example, funding by FCT of the 
Project PTDC/PSI-PCL/103432/2008; Decentralization and change in psychotherapy, by Professor João 
Salgado. The impact of the master is also part of UNIDEP’s 11 projects which are internally funded, whose 
emphasis on excellence in scientific training promotes the dissemination of knowledge in the area of Clinical 
and Health Psychology, in addition to the improvement of professional practices within the mental health 
intervention and promotion. In this regard, the contribution of the Master toward developing the country is 
significant. 

 
7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e 
internacionais.  

Protocolos de cooperação dos investigadores do mestrado com projetos nacionais: PTDC/PSI-
PCL/102165/2008. Gerar Percursos Sociais (UCoimbra; FCT); PTDC/PSI/72846/2006. Mudança Narrativa em 
Psicoterapia. (UMinho (UM); FCT); PIHM/GC/0005/2008.Cidadania sexual das (mulheres) lésbicas em Portugal. 
(UM; FCT); PTDC/PSI-EDD/114527/2009. Prontidão escolar socioemocionalcognitiva (UM; FCT); Proj. " Multiple 
victimization of poor women " (UM; FCT); Proj. “Scripts sexuais em revistas para raparigas adolescentes” (UM; 
FCT); Proj. “GAM- Grupos de Ajuda Mútua com mulheres vítimas de violência” (UM; CIG); e Proj. “Avaliação do 
III Plano nacional Contra a Violência Doméstica” (UM; CIG). Parcerias internacionais: REDIAPPP (Red de 
investigación en actividadespreventivas y promoción de la salud) e IFARP (International Father Acceptance-
Rejection Program), além das referidas no ponto 3.2.1. Parcerias locais: Colaboração com projetos de 
intervenção e investigação em escolas e instituições de saúde. 

 
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or 
partnerships.  

Protocols of cooperation with researchers from Masters with national projects: PTDC/PSI-PCL/102165/2008. 
Generate Social Tours (University of Coimbra, FCT);PTDC/PSI/72846/2006. Narrative Change in Psychotherapy.
(Univ.of Minho (UM); FCT); PIHM/GC/0005/2008. Sexual Citizenship of lesbians in Portugal. (UM; FCT); 
PTDC/PSI-EDD/114527/2009. School readiness, social-emotional-cognitive (UM; FCT) Project "Multiple 
victimization of poor women" (UM; FCT) Project "Sexual Scripts in magazines for adolescent girls" (UM; FCT) 
Project "GAM - Mutual-Help Groups with women victims of violence"(UM; IGC)and Project "Evaluation of the III 

Page 139 of 158ACEF/1112/15477 — Guião para a auto-avaliação

2012-04-30http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=d6885417-607a-171...



National Plan Against Domestic Violence" (UM; IGC).  
International partnerships: REDIAPPP (Red de Investigación en actividades preventivas y promoción de la 
salud) and IFARP Int Father Acceptance-Rejection Program), along with others specified in section 3.2.1. Local 
Partnerships: Collaboration with research and intervention projects in schools and health institutions. 

 
7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.  

Ao nível da produção científica deste mestrado, todos os anos os investigadores (docentes) da 
UNIDEP/CINEICC são avaliados seguindo uma grelha institucional da produção dos 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 em curso tem reuniões frequentes 
com as equipas formadas por investigadores, alunos do mestrado e consultores externos.  
 

 
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.  

In terms of scientific production of this Master, each year researchers (teachers) of UNIDEP / CINEICC are 
assessed according to an institutional scale of production of the last three years. ISMAI instituted a system of 
financial rewards/supplements according to this scale score, which comprises the following: publications; 
funding raised; advanced training; organization of scientific events and patents; networking; communications; 
and social impact of the activity. More value is given to the publications in international journals with peer-
review and a measurement of the impact factor. Regular encounters/meetings of 
discussion/training/orientation are promoted, 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 detém um serviço de consulta (CASP), no qual se fornece psicoterapia individual ou de grupo a 
estudantes, staff da instituição e comunidade em geral. É também um local de estágio profissional de acesso à 
Ordem dos Psicólogos. No âmbito do Projeto financiado pela FCT PTDC/PSI-PCL/103432/2008, Descentração e 
mudança em psicoterapia, e da colaboração UNIDEP/CINEICC, estão a decorrer 3 doutoramentos em 
psicoterapia financiados pela FCT com BD Individuais. O mestrado apoia também o desenvolvimento e a 
formação avançada de psicólogos clínicos e da saúde ao adotar práticas empiricamente apoiadas e apostar na 
formação científica dos estudantes e docentes, de parcerias de investigação ou outras formas de networking 
internacional. O mestrado apoia ainda a comunidade envolvente através da participação do corpo docente em 
conferências, workshops e debates em instituições, a comunidade e da organização de conferências e 
seminários abertos à comunidade.  
 

 
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training.  

ISMAI holds a counseling service (CASP), which provides individual or group psychotherapy sessions for 
students, staff at the institution and the community at large. It is also a location of Internship leading to access 
to the Order of Psychologists. There are three doctorates in psychotherapy funded by FCT and individual BD 
under the project funded by FCT PTDC/PSI-PCL/103432/2008, Decentralization and change in psychotherapy 
and collaboration of UNIDEP / CINEICC. The Master also supports development and advanced training of 
clinical and health psychologists to adopt practices along with focus on empirically supported scientific 
training of students and teachers, research partnerships or other forms of international networking. The Master 
also supports the surrounding community through the participation of teachers in conferences, workshops 
and debates at institutions, the community, and the organization of conferences and seminars open to the 
community. 

 
7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural, 
desportiva e artística.  

O ISMAI é atualmente a segunda maior instituição de ensino superior privado do país, com mais de 5000 
estudantes e em franco desenvolvimento. Considerando os critérios de excelência que rege a formação dos 
estudantes e futuros profissionais de Psicologia Clínica e da Saúde, a manutenção da adesão dos estudantes 
do 1º ciclo e diplomados, a projeção nacional e internacional do seu corpo docente/investigadores e 
consequente projeção nacional e internacional do ISMAI, o contributo real deste mestrado para o 
desenvolvimento nacional é evidente e incontornável. Neste enquadramento, o Mestrado em Psicologia Clínica 
e da Saúde (PCS) assume-se hoje como principal veículo de especialização e internacionalização científica do 
seu corpo docente, acrescentando aos objetivos estratégicos do ISMAI lecionar a curto prazo um 
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Doutoramento em Psicologia Clínica. As atividades de extensão dão um contributo significativo, sobretudo, 
nos domínios da PCS e áreas de interface. 

 
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and 
artistic activities.  

ISMAI is currently the second largest and fastest-growing private institution of higher education in the country, 
with over 5000 students. Therefore, considering the criteria of excellence that governs the training of students 
and future professionals of Clinical and Health Psychology, the continued association of 1st-cycle students 
and graduates, the national and international projection of its teachers/researchers and subsequent national 
and international projection of ISMAI, confirms that the actual contribution of this Master toward national 
development is evident and unavoidable. In this framework, this Master in CHP is now understood to be the 
main vehicle of scientific specialization and internationalization of its academic staff, thus adding a Doctorate 
in Clinical Psychology to the short-term strategic goal of teaching at ISMAI. The extension of activities has led 
to a significant contribution, particularly in the areas of Clinical and Health Psychology and other areas. 

 
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o 
ensino ministrado.  

A divulgação deste mestrado é feita através de uma brochura específica anual do mestrado e do Guia 
Informativo dos Mestrados do ISMAI, ambos disponíveis no site oficial do ISMAI e em formato papel. A 
brochura apresenta a área científica do mestrado, o coordenador, a duração, a homologação, o horário, as 
candidaturas, a documentação necessária, as datas da seriação definitiva, as matrículas e inscrições; a 
fundamentação e os objetivos do mestrado; e o plano de estudos (unidades curriculares e ECTS). O Guia, além 
dos dados gerais sobre este mestrado, apresenta o ISMAI como instituição de ensino superior; informações 
sobre as condições de ingresso e de acesso; a caracterização dos 14 mestrados em lecionação; as unidades 
de investigação; as unidades institucionais de apoio aos mestrados; e os regulamentos que regem os 
mesmos. Deste modo, os conteúdos das informações divulgadas ao exterior são adequados ao caracterizarem 
o ISMAI, o mestrado e o tipo de ensino ministrado.  

 
7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to 
students.  

This Master is disclosed in an annual brochure specific to the Master and the Master Information Guide of 
ISMAI, both available on the ISMAI website and in hard copy. The brochure presents the scientific area of the 
Master, the coordinator, the duration, the approval, the schedule, application procedures, documentation 
required, dates of final ranking, enrollment and registration, mission and objectives of the Master, and the 
study plan (curricular units and ECTS). The Guide, in addition to the general information about this Master, 
presents ISMAI as an institution of higher education; information about the conditions of entry and access, the 
description of the 14 Master’s Degrees; research units; institutional units supporting the Master, and 
regulations governing it. Thus, the content of information disseminated abroad is adequate when 
characterizing ISMAI, the Master and the type of teaching methodology. 

 

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  
Este mestrado, no que concerne à sua missão e objetivos, tem a sua estrutura adequada ao Processo de 
Bolonha e às diretrizes da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP). Aposta numa formação avançada 
apoiada em metodologias de ponta e num corpo docente altamente qualificado, preparando os estudantes 
para um futuro exercício profissional adequado às exigências do mercado nacional no âmbito da Psicologia 
Clínica e da Saúde (PCS). Do mesmo modo, responde às exigências do mercado de trabalho internacional ao 
possibilitar a mobilidade de estudantes e docentes. Este mestrado, para além de formação avançada a nível 
teórico, científico e aplicado à Psicologia Clínica e da Saúde, facilita também o contacto com outras áreas da 
Psicologia e a preparação para o estágio profissional de acesso à OPP, sendo particularmente rico na 

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 2.8

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 0

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 0

 2.8
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estimulação de conhecimentos e competências específicos e, ao mesmo tempo, diversificados, de mais-valia 
para o exercício profissional futuro. 

 
8.1.1. Strengths  

This Master, in relation to its mission and objectives, is structured in accordance with the Bologna Process 
and the guidelines of the Order of Portuguese Psychologists. The emphasis placed on advanced training 
supported by cutting-edge methodologies and highly qualified academic staff in preparing students for future 
professional practice is suited to the requirements of the domestic market in Clinical and Health Psychology. 
Likewise, it meets the requirements of the international job market to facilitate the mobility of students and 
teachers. This Master, in addition to the advanced theoretical and scientific training applied to Clinical and 
Health Psychology, also facilitates the contact with other areas of psychology while preparing students for 
professional internship leading to access to the Order of Portuguese Psychologists. This Master stimulates 
specific and diversified knowledge and skills, with added value for the future professional role. 

 
8.1.2. Pontos fracos  

Tendo em consideração que o ISMAI tem consolidada a Licenciatura em Psicologia, o mestrado em Psicologia 
Clínica e da Saúde beneficiaria do estatuto de mestrado integrado. Apesar de existirem esforços contínuos 
neste sentido dentro do modelo atual de separação entre 1º e 2º ciclo de estudos, um modelo de ciclo 
integrado de estudos facilitaria a articulação e o ajustamento dos objetivos e planos curriculares da 
Licenciatura e do Mestrado. Neste sentido, a inexistência de um modelo de ciclo integrado de estudos poderá 
ser considerada um ponto fraco deste mestrado. 

 
8.1.2. Weaknesses  

Seeing that ISMAI has consolidated a degree in Psychology and a Master in Clinical and Health Psychology, it 
would benefit from the status of integrated Master. Even though there are ongoing efforts in this regard, in the 
current model of separation between 1st and 2nd study cycles, a model of integrated study cycles would 
facilitate the coordination and adjustment of objectives and syllabus of the Undergraduate and Master 
Degrees. As such, the absence of a model of integrated study cycles may be considered a weak point of this 
Master. 

 
8.1.3. Oportunidades  

Este mestrado dispõe atualmente de elevado reconhecimento académico, comunitário e empresarial, cuja 
relação de qualidade com a comunidade envolvente e cooperação interinstitucional, a nível nacional e 
internacional, antecipa um futuro promissor da sua consolidação como mestrado de escolha na formação 
avançada em Psicologia. Como oportunidades ao nível da sua missão e objectivos, destacam-se: a situação 
do país, que deverá fazer com que existam maiores preocupações de cariz psicossocial, tornando a psicologia 
clínica e da saúde mais visível; a possibilidade de captar mais estudantes estrangeiros (sobretudo, PALOPs e 
europeus) com a eventual criação de programas internacionais lecionados em língua estrangeira; a 
possibilidade de estabelecer mais parcerias com outras instituições europeias; e a possibilidade de 
alargamento dos protocolos de colaboração com instituições de saúde e saúde mental da região, cruzando 
investigação e prática. 

 
8.1.3. Opportunities  

Currently, the Master is highly recognized by the academy, community and the business sector. Its excellent 
relationship with the surrounding community and inter-institutional cooperation, both nationally and 
internationally, anticipates a promising future as a Master of choice for advanced training in Psychology. The 
opportunities in terms of its mission and objectives include: the situation of the country, which means there 
are major psychosocial concerns, thus providing greater exposure for clinical and health psychology; the 
possibility of attracting more foreign students (especially, PALOPs and European) with the possible creation of 
international programs taught in a foreign language; the possibility of establishing more partnerships with 
other European institutions and the possibility of extending the cooperation agreements with institutions of 
health and mental health of the region, by connecting research and practice. 

 
8.1.4. Constrangimentos  

Como constrangimentos à missão e aos objetivos deste mestrado, destacam-se os elevados níveis de 
desemprego nacionais, e internacionais. Na área da Psicologia existe ainda uma oferta excessiva de 
mestrados na área da Psicologia Clínica e da Saúde ministrados por instituições de ensino superior, tendo em 
conta as limitações do mercado de trabalho. Estes constrangimentos comprometem o acesso dos mestres ao 
estágio profissional de acesso à Ordem dos Psicólogos Portugueses e ao futuro emprego e exercício 
profissional dos conhecimentos e competências desenvolvidas, ou seja, a inserção no mercado de trabalho de 
profissionais da área. Esperam-se ainda dificuldades financeiras das famílias portuguesas que poderão 
colocar entraves à continuação de estudos. 

 
8.1.4. Threats  

The constraints to the mission and objectives of this Master highlight the high percentage of national and 
international unemployment. There are many higher education institutes offering a Master in Clinical and 
Health Psychology, taking into account job market limitations. These constraints compromise the access of 
Master Graduates to internships so as to access the Order of Portuguese Psychologists and future 
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employment and professional knowledge and skills developed, i.e., the insertion in the job market for 
professionals. Further financial difficulties of Portuguese families are expected, so this may prevent the 
continuation of studies. 

 

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade  

8.2.1. Pontos fortes  
No que respeita à organização interna e aos mecanismos de garantia da qualidade, destacam-se como pontos 
fortes, desde logo, a existência de um sistema interno de garantia da qualidade, assegurado pelo GEPAQ; a 
relação de cooperação entre Coordenador de Mestrado, corpo docente e estudantes, nomeadamente, através 
de reuniões frequentes da comissão cientifico-pedagógica do mestrado e do Módulo de Orientação em 
Psicologia Clínica e da Saúde; a existência de um Coordenador da Rede de Estágios de Psicologia; e a 
adequação da formação específica dos docentes aos conteúdos programáticos de cada UC. A destacar ainda 
a organização interna do ISMAI cuja estrutura hierárquica funciona de forma eficaz e cooperante, bem como a 
disponibilidade de vários serviços de apoio (e.g., GEPAQ, Gab. Relações Internacionais; Gab. Pós-Graduação; 
Gab. Estágios e de Inserção e Acompanhamento dos Diplomados no Mercado de Trabalho; Gab. Ação Social; 
e o CASP). 
 

 
8.2.1. Strengths  

In regards to the internal organization and mechanisms for quality assurance, there are several strengths 
which stand out, such as: the existence of an internal system of quality assurance provided by GEPAQ; the 
cooperative relationship between the Master Coordinator, teachers and students, especially by holding regular 
meetings of the Master’s scientific-pedagogic commission and Clinical and Health Psychology Orientation 
Module; the existence of a Coordinator of a Psychology Internship Network; the adaptation of specific training 
by teachers to the syllabus of each curricular unit. There is further emphasis on the internal organization of 
ISMAI, whose hierarchical structure is effective and cooperative, as well as the availability of various support 
services (e.g., GEPAQ, International Relations Office; post-Graduate Office, Office of Internships and Insertion 
and Accompanying Graduates in the Job Market; Social Action Office and CASP). 

 
8.2.2. Pontos fracos  

Como pontos fracos relativos à organização interna e mecanismos da qualidade, de salientar apenas o facto 
de se verificar uma mobilização reduzida dos estudantes para a participação no Conselho Pedagógico do 
ISMAI (mais aplicável a outros cursos do ISMAI do que a este Mestrado). Deste modo, embora os 
representantes dos alunos deste mestrado sejam habitualmente bastante pró-ativos, a reduzida participação 
estudantil diminui a representatividade da comunidade discente, enfraquecendo a sua contribuição. 

 
8.2.2. Weaknesses  

Weaknesses relate to internal organization and mechanisms of quality, that is, the fact that there has been a 
reduced mobilization of students for participation in ISMAI’s Pedagogic Council (more applicable to other 
courses than this Master). Thus, although student representative of this Master is usually very pro-active, there 
is little student participation which consequently weakens the representativeness and its contribution 
regarding the student community. 

 
8.2.3. Oportunidades  

A análise dos resultados do processo de avaliação institucional permite ao Coordenador do Mestrado e à 
comissão cientifico-pedagógica refletir sobre as dinâmicas de funcionamento do mestrado, bem como sobre 
as estruturas de apoio institucional, ajustando anualmente o mestrado aos objetivos definidos. Do mesmo 
modo, as avaliações externas constituem-se como oportunidades de análise do funcionamento do mestrado e 
da instituição, como foi exemplo a avaliação realizada pela Associação Europeia das Universidades, em 2009 e 
2010, para o ISMAI, que promoveu uma análise aprofundada, a partir de critérios europeus, da realidade 
institucional e académica. Poderá ainda fomentar-se a participação de instituições académicas e profissionais 
do meio envolvente na consultoria e apoio ao funcionamento do mestrado. 

 
8.2.3. Opportunities  

The results of the institutional assessment process allow the Master’s Coordinator and the scientific-
pedagogic commission to reflect on the dynamic operation of the Master, as well as on institutional support 
structures, which are annually adjusting to the objectives of the Master. Likewise, external assessments are 
considered opportunities so as to review the operation of the Master and the Institution, such as the 
assessment made by the European University Association in 2009 and 2010. Subsequently, ISMAI undertook 
further analysis according to European standards, of the academic and institutional reality. There may be 
fostered participation of academic institutions and professionals from the surrounding environment in 
consulting and support regarding the operation of the Master. 

 
8.2.4. Constrangimentos  

No concerne à organização interna e mecanismos de controlo da qualidade do mestrado, o único 
constrangimento a referir será o timing de administração do questionários de avaliação aos docentes e 
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estudantes, normalmente, a meio de cada semestre, que impede por vezes que os intervenientes consigam 
ainda ter uma posição definida relativa às diferentes dimensões avaliadas. No mesmo sentido, a divulgação 
dos resultados do processo de avaliação tende a ser feita após o término de cada semestre, o que impede a 
elaboração de ajustes e melhorias no âmbito da amostra que preencheu os questionários. 

 
8.2.4. Threats  

In regards to the internal organization and mechanisms for quality control of the Master, the only constraint 
identified relates to the timing of processing surveys to teachers and students, which takes place in the middle 
of each semester. This sometimes prevents those involved to have a definite idea of the various items 
assessed. Likewise, the disclosure of the results of the assessment process tends to occur after the end of 
each semester, which also prevents the opportunity to adjust and improve according to what is referred to in 
the surveys. 

 

8.3. Recursos materiais e parcerias  

8.3.1. Pontos fortes  
Ao nível dos recursos materiais e parcerias do mestrado, destacam-se os seguintes pontos fortes : a elevada 
qualidade das estruturas físicas e a adequação às necessidades do mestrado (e.g., salas de aula, 
equipamentos, apoio técnico); a existência da UNIDEP e do CASP, que permitem a lecionação e o treino de 
competências em ambientes especializados (e.g., salas de consulta, sala de espelho unidirecional, salas de 
reuniões), para além de assegurarem uma ligação mais efetiva aos projetos de investigação em curso. A 
biblioteca está também devidamente equipada (e.g., livros, bases de dados, mobiliário e testoteca), estando 
sujeita a constante atualização mediante propostas da coordenação e do corpo docente. No que concerne às 
parcerias, o mestrado tem a destacar a excelência e diversidade das instituições de acolhimento dos estágios, 
os protocolos de cooperação entre instituições, investigadores e profissionais da área, nacionais e 
internacionais, ao nível da lecionação e da investigação. 

 
8.3.1. Strengths  

In terms of material resources and partnerships of the Master, the following strengths are highlighted: a high 
quality of the physical structures and the needs of the Master (e.g., lecture rooms, equipment, technical 
support), the existence of UNIDEP and CASP, which enable teaching and training of skills in specialized 
settings (e.g., consulting rooms, one-way mirror room, meeting rooms), while ensuring a more effective link to 
ongoing research projects. The library is also fully equipped (e.g., books, databases, furniture and “testoteca”), 
are subject to constant updating through proposed coordination and teachers. In regards to partnerships, the 
program highlights the excellence and diversity of host institutions of internships, the protocols of cooperation 
between institutions, researchers and professionals, nationally and internationally, both in teaching and 
research. 

 
8.3.2. Pontos fracos  

O crescimento do ISMAI como instituição de ensino Superior tem sido notório, nomeadamente, no aumento 
gradual do número de estudantes. Deste crescimento tem resultado a necessidade de uma constante 
adaptação e alargamento dos espaços físicos, nomeadamente, do número de salas de aula e de espaço 
reservados ao estudo e trabalho autónomo dos estudantes, individual ou em grupo, assumindo-se como um 
ponto menos forte no que concerne aos recursos materiais disponíveis ao mestrado. No que respeita às 
parcerias, a elevada ênfase na produção científica ao nível do ensino superior exige a constante consolidação 
e alargamento das redes de cooperação interinstitucional, devendo a rede atual do mestrado continuar a 
apostar na construção de novas parcerias, sobretudo, ao nível da investigação, incluindo a investigação 
aplicada. 

 
8.3.2. Weaknesses  

The development of ISMAI as an institution of higher education has been impressive, particularly in the gradual 
increase in the number of students. This growth has resulted from the need for constant adjustments and 
expansion of physical space, namely, the number of lecture rooms and areas reserved for study and 
independent work for students, individual or in groups, though a less strong point related to material 
resources available to the Master. In regards to partnerships, the emphasis on high scientific production of 
higher education requires constant consolidation and expansion of networks of inter-institutional cooperation, 
and the current network Masters continues to invest in building new partnerships, especially in terms of 
research and applied research. 

 
8.3.3. Oportunidades  

O mestrado dispõe de um conjunto de recursos privilegiados e de uma rede de parcerias consolidada que 
oferecem inúmeras oportunidades, quer aos estudantes, quer aos docentes. O reconhecimento nacional e 
internacional, bem como as relações estreitas com a comunidade envolvente, não só favorece a continuidade 
da criação de parcerias académicas, com outras universidades e instituições de ensino superior, como 
aprofunda os protocolos de cooperação no âmbito da investigação, com outros centros e projetos de 
investigação, abrindo as portas à inovação, à atualização e ao reforço da publicação científica internacional. 
Do mesmo modo, os recursos e parcerias atuais criam oportunidades aos alunos, além do estágio curricular, 
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para o acesso ao estágio profissional da Ordem do Psicólogos Portugueses, bem como para a integração no 
mercado de trabalho. 

 
8.3.3. Opportunities  

The master has a privileged set of resources and a consolidated network of partnerships that offer many 
opportunities, both to students and teachers. The national and international recognition, as well as close links 
with the surrounding community, not only favors the continuity of academic partnerships with universities and 
other higher education institutions, such as improving the cooperation protocols in research, with other 
centers and research projects, but it also opened the door to innovation, upgrading and strengthening 
international scientific publication. Likewise, resources and partnerships create opportunities to students, 
along with academic internships, the access to internship through the Order of Portuguese Psychologists, as 
well as for integration in the job market. 

 
8.3.4. Constrangimentos  

A gestão dos espaços e das estruturas físicas (e.g., salas de aula, salas de estudo), dada a elevada taxa de 
ocupação, dificulta por vezes o funcionamento normal das atividades do mestrado (e.g., seminários de 
orientação de dissertações e supervisão de estágios), o que pode constituir um constrangimento. Por outro 
lado, no âmbito da organização de atividades extracurriculares (e.g., Sessão de apresentação do projetos de 
investigação; Jornadas da Psicologia), as mesmas têm que ser planeadas com elevada antecedência de forma 
a garantir a disponibilidade dos espaços. Ao mesmo tempo, o clima de recessão económica também pode 
tornar os investimentos em novas instalações muito arriscado. 

 
8.3.4. Threats  

The management of spaces and physical infra-structures (e.g., lecture rooms, study halls), due to the high 
occupancy rate, sometimes hampers the normal functioning of the Master activities (e.g., orientation seminars 
for dissertations and supervision of internships), which may constitute a constraint. On the other hand, under 
the organization of extracurricular activities (e.g., presentation sessions of research projects; Encounters of 
Psychology), must be planned in advance to ensure availability of spaces. At the same time, economic 
downturn can also make investments in new infrastructures too risky. 

 

8.4 Pessoal docente e não docente  

8.4.1. Pontos fortes  
Os pontos fortes do corpo docente deste mestrado são: (i) os elevados níveis de qualificação científica e 
profissional, sendo constituído apenas por docentes doutorados, a maioria em Psicologia Clínica e da Saúde; 
(ii) o domínio e especialização em diferentes modelos de avaliação, intervenção e investigação em Psicologia 
Clínica e da Saúde; (iii) os elevados níveis de internacionalização ao nível da produção científica; e (iv) a 
elevada motivação para a lecionação e investigação na área, mantendo uma relação privilegiada com os 
estudantes e com a coordenação do mestrado. Relativamente ao pessoal não-docente verifica-se uma entrega 
e compromisso elevados e um compromisso estável com os objetivos da instituição, bem como um nível 
elevado de formação (uma grande parte com formação superior). 

 
8.4.1. Strengths  

The strengths of the teachers of this Master consist of: (i) high levels of scientific and professional 
qualification, consisting of PhDs, mostly in Clinical and Health Psychology, (ii) expertise in different models of 
assessment, intervention and research in Clinical and Health Psychology, (iii) high levels of internationalization 
in terms of scientific production, and (iv) high motivation to lecture and do research in this area, while 
maintaining a special relationship with the students and the coordination of the Master. Non-academic staff are 
highly committed and dedicated, with a constant commitment to the objectives of the institution as well as a 
high level of training (many are holders of higher education degrees). 

 
8.4.2. Pontos fracos  

Como pontos fracos do corpo docente deste mestrado salienta-se a dificuldade pontual em coordenar e dar 
resposta às várias tarefas e atividades que lhe são atribuídas, nomeadamente, ao nível do cumprimento da 
carga horária e das funções letivas conjugadas com as exigências dos projetos de investigação. A acrescentar 
as estas duas dimensões, alguns docentes exercem ainda cargos de gestão (e.g. Coordenador de Mestrado, 
Coordenador da Rede de Estágios de Psicologia, Coordenadora da Licenciatura em Psicologia), que agravam a 
dificuldade de gestão de tempo. O crescimento do ISMAI também tem colocado novos desafios ao pessoal 
não-docente, que poderão estar sobrecarregados em determinados momentos. 

 
8.4.2. Weaknesses  

The identified weaknesses of the academic staff of this Master emphasizes the difficulty in the timely 
coordination and response to various tasks and activities assigned to it, in particular, compliance with the 
hours and academic functions in accordance with the requirements of research projects. In addition to these 
two, some teachers still hold managerial positions (e.g. Master’s Coordinator, Coordinator of the Psychology 
Internships Network, Coordinator of the Undergraduate degree in Psychology), which causes difficulty in time 
management. The growth of ISMAI has also brought new challenges to non-teaching staff, who may be 
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overloaded at certain times. 

 
8.4.3. Oportunidades  

O nível de internacionalização e de produção científica atual do corpo docente do mestrado, bem como os 
vários projetos de investigação em curso, constitui-se como uma oportunidade excecional de manutenção, 
consolidação e aumento da qualidade do ensino e da formação avançada que oferece aos estudantes. Do 
mesmo modo, os estudantes têm a oportunidade de participar e integrar projetos de investigação e 
intervenção na área da Psicologia Clínica e da Saúde, e de outras áreas de interface, reforçando os seus 
conhecimentos e competências ao nível teórico, científico e aplicado, salvaguardando a qualidade da sua 
formação profissional futura. Existem ainda jovens de elevado potencial a concluir os seus doutoramentos a 
oferecerem os seus serviços ao ISMAI, constituindo-se um conjunto significativo para eventuais escolhas 
futuras de enriquecimento do corpo docente. O corpo docente poderá ainda beneficiar de apoios à 
investigação (e.g., bolsas, financiamento de projetos).  

 
8.4.3. Opportunities  

The level of internationalization and the scientific production of the current academic staff of the Master, as 
well as the diverse research projects underway, is an exceptional opportunity of maintenance, consolidation 
and increased quality of education and advanced training offered to students. Likewise, students have the 
opportunity to participate in and integrate research and intervention projects in the area of Clinical and Health 
Psychology, and other areas, thus enhancing their knowledge and skills in theoretical and applied science as 
well as safeguarding the quality of their professional future. There are young people with high potential for 
completing their Doctorates and consequently offer their services to ISMAI, hence constituting a significant 
human resource for an eventual option to enrich the academic staff. The academic staff may also benefit from 
research support (e.g., grants, project financing). 

 
8.4.4. Constrangimentos  

Considerando a importância da produção científica para o reconhecimento nacional e internacional deste 
mestrado, bem como a salvaguarda de uma formação avançada de excelência, pautada pela adoção de 
modelos teóricos, científicos e aplicados de ponta na área da Psicologia Clínica e da Saúde, os principais 
constrangimentos com que os docentes se deparam são o acesso a verbas de apoio à investigação externas; 
e a dificuldade em conciliar a exigência e a diversidade das atividades letivas, de supervisão de estágio e 
orientação de dissertações com as tarefas de investigação. Registe-se ainda que a situação do país poderá 
tornar atrativa a saída de alguns elementos do corpo docente para o estrangeiro.  

 
8.4.4. Threats  

Considering the importance of scientific production for national and international recognition of this Master as 
well as safeguarding advanced training excellence, from the adoption of cutting-edge theoretical, scientific and 
applied models in the field of Clinical and Health Psychology, the main constraints that teachers face are not 
only related to funds for supporting external research but also in the difficulty of reconciling the requirement 
and instruction of a variety of activities, from internship supervision to the orientation of Dissertations which 
include research tasks. Moreover, the country’s current situation may cause some members of the academic 
staff to venture abroad. 

 

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem  

8.5.1. Pontos fortes  
No que concerne aos pontos fortes das dimensões de vivência dos estudantes e ambientes de 
ensino/aprendizagem, de salientar a forte ligação do mestrado com os estudantes da Licenciatura em 
Psicologia, nomeadamente, através do NEP; as dinâmicas de cooperação e de interajuda entre os estudantes 
do mestrado e o sentido de responsabilidade generalizado com as tarefas propostas; a partilha de 
experiências dos estudantes do 2º ano com os do 1º ano; e a adesão ao plano curricular do mestrado. Importa 
também ressalvar: os elevados níveis de motivação, dedicação e empenho para a aquisição de conhecimentos 
e treino de competências na área; a capacidade de mobilização dos recursos disponíveis, nomeadamente, ao 
nível da pesquisa e recolha de dados; o compromisso com a execução competente de tarefas (e.g., Estágio e 
Dissertação); e a identificação positiva com o mestrado. 

 
8.5.1. Strengths  

Regarding the strengths of the dimension of student involvement and the teaching/learning environment, it is 
necessary to stress the strong connection of the Master’s Degree in Psychology with Undergraduate students, 
particularly through the Núcleo de Estudantes de Psicologia; the dynamics of cooperation and support among 
students of the Master and the widespread sense of responsibility to the proposed tasks; the sharing of 
experiences of 2nd-Cycle students with those in the 1st Cycle; and the commitment to the Master’s syllabus. It 
is also important mention: the high levels of motivation, dedication and commitment to acquiring knowledge 
and training skills in the area; the ability to mobilize available resources, in particular, at the level of research 
and data collection; the commitment to accurately performing tasks (e.g., Practicum and Dissertation), and 
positive identification with the Master. 
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8.5.2. Pontos fracos  
A reduzida mobilidade de estudantes, e docentes, no âmbito do mestrado é um ponto fraco a destacar a este 
nível. Os estudantes denotam também dificuldades de gestão do tempo e distribuição da carga de trabalho 
autónomo exigida, de onde resulta por vezes alguma perceção de sobrecarga de trabalho, sobretudo, nas 
últimas semanas de cada semestre. Denotam ainda algumas dificuldades ao nível da leitura e compreensão de 
textos escritos em Inglês e manuseamento dos recursos disponíveis (e.g., bases de dados, instrumentos de 
avaliação). 

 
8.5.2. Weaknesses  

The reduced mobility of students and teachers, as part of the Master, is a weak point at this level. Students 
also reveal difficulties in time management and the distribution of the workload requiring autonomy, 
sometimes resulting in a perception of heavy workload, especially in the last week of each semester. There is 
also some difficulty with reading and comprehending texts written in English and dealing with available 
resources (e.g., databases, assessment tools). 

 
8.5.3. Oportunidades  

A elevada motivação e adesão dos estudantes ao mestrado e às atividades curriculares, bem como a elevada 
motivação do corpo docente e investimento do ISMAI na formação avançada nesta área, patente nas parcerias 
estabelecidas ao nível da lecionação e investigação, constituem-se como oportunidades de exceção para os 
estudantes, ao nível do enriquecimento das suas vivências académicas, pessoais e do seu processo de 
formação avançada. Neste enquadramento, com o apoio da coordenação do mestrado, dos docente e do NEP, 
os estudantes têm ao seu dispor a possibilidade de propor iniciativas de formação, medidas de melhoramento 
e otimização do funcionamento do mestrado, do ambiente de ensino/aprendizagem e académico do ISMAI. 
Acrescenta-se ainda as crescentes possibilidades de mobilidade no âmbito do programa Erasmus, incluindo 
os programas de estágios. Poderão ainda captar-se mais estudantes estrangeiros com a criação de programas 
internacionais lecionados em língua estrangeira. 

 
8.5.3. Opportunities  

The high motivation and adherence by students to the Master and the curricular activities as well as the high 
motivation of academic staff and ISMAI’s investment in advanced training in this area are reflected in the 
number of teaching and research partnerships, which constitute opportunities of exception for students, in 
relation to the level of enrichment for their academic experiences, and personal process of advanced training. 
In this framework, with the support of the Master’s coordination, the teacher and Núcleo de Estudantes de 
Psicologia students have at their disposal the possibility to propose training initiatives, measures to improve 
and optimize the way the Master works, the teaching/learning and academic environment of ISMAI. There are 
other opportunities for mobility within the Erasmus program, including internship programs. They may be 
more interested students with the creation of international programs taught in a foreign language. 

 
8.5.4. Constrangimentos  

Os estudantes demonstram, no geral, um foco claro na aquisição de conhecimentos, treino de competências e 
execução de tarefas orientadas para os objetivos do plano curricular. Este aspecto torna-os menos 
disponíveis para o envolvimento e mobilização em atividades de teor académico e extracurricular, o que por 
vezes se traduz numa participação e adesão abaixo do esperado em atividades extracurriculares organizadas 
pela coordenação do mestrado em colaboração com a coordenação da Licenciatura e outros mestrados em 
Psicologia, com o apoio do ISMAI (e.g., Open Day dos Mestrados de Psicologia e Jornadas da Psicologia). As 
dificuldades de gestão de tempo e do trabalho autónomo deverão também contribuir para o foco nas 
atividades letivas e de formação, em detrimento de atividades extracurriculares e académicas. 

 
8.5.4. Threats  

Students generally show clear focus on knowledge, skills training and execution of tasks geared towards the 
objectives of the syllabus. This makes them less available for mobilization and involvement in academic and 
extra-curricular activities, which sometimes means little participation and adherence than expected in activities 
organized by the Master’s coordination in collaboration with the coordination of the Undergraduate Degree and 
other Masters in Psychology, with the support of ISMAI (e.g., Open Day Conference of the Master in 
Psychology and Psychology Encounters). The difficulties of time management and autonomous work should 
also contribute toward focusing on teaching activities and instruction at the expense of academic and 
extracurricular activities. 

 

8.6. Processos  

8.6.1. Pontos fortes  
A estrutura e organização deste mestrado promovem o acesso a uma formação avançada em Psicologia 
Clínica e da Saúde (PCS), cujos pontos fortes são o plano curricular, orientado para a aquisição de 
conhecimentos teóricos, aplicados e empiricamente apoiados na área da PCS, ao mesmo tempo que oferece a 
possibilidade de contacto com áreas de interface, nomeadamentea Psicologia Escolar e da Educação e a 
Psicologia da Justiça; a aposta em metodologias de ensino teórico-práticas, ministradas por docentes 
qualificados; a orientação do plano curricular para a aquisição, treino e de aplicação de metodologias de 
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investigação na área, sendo os estudantes estimulados a participar e a escolher entre um leque variado de 
projetos de investigação para a Dissertação; a promoção do contacto com o exercício profissional na área 
(e.g., estágio em instituições de referência); e o acompanhamento dos estudantes através, nomeadamente, do 
Módulo de Orientação em Psicologia Clínica e da Saúde. 

 
8.6.1. Strengths  

The structure and organization of this Master promotes access to advanced training in Clinical and Health 
Psychology. Its strengths include the syllabus which is geared towards acquiring theoretical knowledge, 
applied and empirically supported in the area of Clinical and Health Psychology while offering the possibility of 
contacting other areas, namely School Psychology and Education and Forensic Psychology; emphasizing the 
importance of theoretical and practical methodologies, taught by qualified teachers; teaching the syllabus for 
acquiring, training and applying research methodologies in the area, so that students are encouraged to 
participate and choose from a wide range of research projects for the Dissertation; encouraged contact with 
professional practice in the area (e.g., internship referral); and monitoring students, particularly through the 
Clinical and Health Psychology Orientation Module.  

 
8.6.2. Pontos fracos  

As dificuldades pontuais dos estudantes em conciliar e gerir a execução das tarefas propostas e o trabalho 
autónomo, bem como dos docentes em coordenar a carga letiva em paralelo com as exigências da 
investigação, poderão funcionar como entraves à otimização do funcionamento do mestrado. 

 
8.6.2. Weaknesses  

The specific difficulties of students in consolidating and undertaking the proposed tasks and autonomous 
work as well as teachers who coordinate teaching workload along with research requirements, may act as 
barriers to optimizing the way the Master works. 

 
8.6.3. Oportunidades  

O mestrado está adequado aos princípios do Processo de Bolonha e às diretrizes da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses (OPP), munindo os estudantes dos conhecimentos e competências necessárias para exercício 
profissional e futura integração no mercado de trabalho, servindo, nomeadamente, de ponte de acesso ao 
estágio profissional exigido pela OPP. Poderão, assim, fomentar-se mais protocolos que facilitem o acesso ao 
estágio da OPP. Do mesmo modo, a elevada ênfase na produção científica e formação em metodologias de 
intervenção e de investigação de ponta na área, permite ao mestrado consolidar a formação e 
internacionalização dos estudantes e do corpo docente, além de reforçar a cooperação interinstitucional. Isto 
abre a oportunidade de criação de novos protocolos de colaboração com outras instituições. Estas duas 
dimensões constituem-se como oportunidades para a manutenção de níveis elevados de qualidade da 
lecionação, da investigação e respetiva internacionalização do mestrado. 

 
8.6.3. Opportunities  

The Master is in accordance with the principles of the Bologna Process and the guidelines of the Order of 
Portuguese Psychologists, thus providing students with the knowledge and skills necessary for professional 
practice and integration in the job market, which serves as a means to have the professional training required 
by the Order of Portuguese Psychologists. Thus, this may encourage more protocols and facilitate access to 
internship by the Order of Portuguese Psychologists. Likewise, the high degree of emphasis on scientific 
production and training in intervention methodologies of advanced research in the area enables the Master to 
consolidate training and internationalization of students and faculty, and strengthen inter-agency cooperation. 
This opens the opportunity for creating new collaboration protocols with other institutions. These two 
dimensions are opportunities for continued high levels of quality teaching, research and respective 
internationalization of the Master. 

 
8.6.4. Constrangimentos  

O plano de estudos atual, apesar de responder aos objetivos estipulados, apresenta uma diversidade talvez 
desnecessária ao nível dos diferentes modelos teóricos de formulação clínica e intervenção na área. Esta 
diversidade poderá funcionar como um constrangimento na medida em que dificulta o aprofundamento da 
formação dos estudantes em modelos mais específicos, bem como um certo desaproveitamento da 
especialização do corpo docente nalguns modelos (e.g., Terapia focada nas emoções). 

 
8.6.4. Threats  

Despite responding to the defined objectives, the current syllabus presents a diversity which may be 
unnecessary in relation to the different theoretical models of clinical formulation and intervention in the area. 
This diversity can act as a constraint because it further complicates the training of students in more specific 
models, as well as not taking full advantage of the expertise in some models (e.g., emotion focused therapy). 

 

8.7. Resultados  

8.7.1. Pontos fortes  
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O mestrado apresenta um nível de internacionalização do corpo docente significativo, com níveis de produção 
científica e de reconhecimento notórios (e.g., Projeto – FCT - PTDC/PSI-PCL/103432/2008, do Doutor João 
Salgado; 3 bolsas de doutoramento individuais atribuídas a ex-estudantes deste mestrado; protocolos de 
cooperação com vários projetos de investigação nacionais e internacionais). A renovação e o alargamento 
anual dos protocolos de estágio com instituições de referência na área, bem como os protocolos de 
cooperação com instituições e docentes nacionais e internacionais, são também indicadores dos bons 
resultados mestrado. Por último, e talvez, os sinais mais evidentes, um ponto forte do mestrado são os 
resultados positivos da avaliação institucional, do rendimento académico e a manutenção do nível elevado de 
procura do mestrado pelos estudantes, com penetração em áreas extra-regionais, tendo tido alunos oriundos 
de todo o Norte e Centro do país, bem como dos Açores e Madeira. 

 
8.7.1. Strengths  

The master presents an academic staff with a level of internationalization and of scientific and notorious 
recognition (e.g., Project - FCT - PTDC/PSI-PCL/103432/2008, by Professor João Salgado, 3 Ph.D. scholarships 
awarded to former Master’s students; cooperation agreements with several projects of national and 
international research). The renewal and extension to annual internship protocols with reference institutions in 
the area, as well as the protocols of cooperation with institutions and national and international teachers, are 
also indicators of a successful Master. Finally, and probably most obvious: the positive results of the Master 
regarding institutional assessment, academic achievement and maintenance of high levels of demand for the 
Master by students from other areas outside the region, as well as students from all over the north and center 
of the country, as well as from the Azores and Madeira. 

 
8.7.2. Pontos fracos  

Não sendo um ponto necessariamente fraco, a aposta na produção científica do corpo docente do mestrado 
deve manter-se e ser consolidada, bem como na colaboração com projetos e instituições nacionais e 
internacionais ao nível da intervenção e investigação. A produção científica internacional poderá ainda ser 
ampliada. 

 
8.7.2. Weaknesses  

Not necessarily a weak point, the focus on scientific production by the Master’s academic staff must be 
maintained and consolidated, as well as projects and collaboration with national and international institutions 
in terms of intervention and research. Therefore, international scientific production can be further expanded. 

 
8.7.3. Oportunidades  

O mestrado oferece aos seus estudantes a oportunidade, quer de acesso a uma formação baseada em práticas 
empiricamente apoiadas no exercício de funções do psicólogo Clínico e da Saúde, quer de investimento em 
diferentes projetos de investigação, com uma formação mais orientada para a produção científica, para além 
das competências adquiridas no âmbito da investigação – ação. Do mesmo modo, ao oferecer aos estudantes 
um leque variado de opções de estágio em instituições de referência na área, o mestrado permite ao estudante 
fazer a ponte da formação recebida para o exercício profissional, bem como para o estágio profissional de 
acesso à Ordem dos Psicólogos Portugueses. Os resultados atingidos por este mestrado poderão ainda ser 
mais visíveis a nível nacional e internacional, já que a sua reputação ainda se concentra a nível mais regional. 

 
8.7.3. Opportunities  

The Master offers its students the opportunity, not only to access internship based on empirically supported 
practices in the functions of the Clinical and Health Psychologist but also to invest in diverse research projects 
focused more on scientific production, on top of the skills acquired in research - action. Likewise, by offering 
students a wide range of internship options at reference institutions in the area, the Master allows the student 
to bridge his/her training for professional practice as well as professional internship to access the Order of 
Portuguese Psychologists. The results attained by this Master may be even more visible nationally and 
internationally, since its reputation is still concentrated regionally. 

 
8.7.4. Constrangimentos  

O mercado de trabalho e a conjuntura politica, económica e social actual assumem-se hoje como principal 
constrangimento aos resultados deste mestrado. Neste sentido, as grandes dificuldades com que os 
estudantes se deparam são ao nível das fontes financeiras de apoio à formação e da disponibilidade de 
estágios profissionais remunerados de acesso à Ordem dos Psicólogos Portugueses. Por outro lado, o acesso 
a verbas de financiamento externo de projetos de investigação é também um constrangimento ao 
desenvolvimento da produção científica do corpo docente, comprometendo a manutenção dos resultados 
promissores alcançados nos últimos anos. 

 
8.7.4. Threats  

Today, the job market and the political, economic and social situation are a major constraint regarding the 
results of this Master. As such, the great difficulty students face relates to financial sources to support training 
and the availability of funded internships as well as the admission to the Orderof Portuguese Psychologists. 
On the other hand, access to economic support from external funding of research projects is also a constraint 
to the development of the scientific production by the academic staff, thus compromising the maintenance of 
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the positive results achieved in recent years. 

 

9. Proposta de acções de melhoria 

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos  

9.1.1. Debilidades  
A inexistência de um modelo de ciclo integrado de estudos no ISMAI pode considerar-se uma debilidade para 
este mestrado. Por outro lado, os elevados níveis de desemprego nacionais, e internacionais, especificamente, 
na área da Psicologia, bem como o número excessivo de oferta de mestrados na área da Psicologia Clínica e 
da Saúde ministrados por instituições de ensino superior, tendo em conta as limitações do mercado de 
trabalho, poderão também constituir-se como debilidades. 

 
9.1.1. Weaknesses  

The absence of a model of an integrated study cycle at ISMAI can be considered a weakness to this Master. On 
the other hand, high levels of national and international unemployment, specifically in the area of Psychology, 
as well as the many Masters available in Clinical and Health Psychology taught by higher education 
institutions, taking into account job market restrictions, may also be considered a weakness. 

 
9.1.2. Proposta de melhoria  

As debilidades apontadas são constrangimentos à missão e aos objetivos deste mestrado motivadas por 
fatores externos, quer ao nível do poder de decisão das instâncias que determinam a atribuição de modelos de 
ciclos integrados de estudos às instituições de ensino superior, quer ao nível da atual conjuntura social e 
económica do país. Neste sentido, e sendo o mestrado e o ISMAI alheios a estas dimensões, pouco mais resta 
senão manter a aposta na formação avançada de psicólogos clínicos e da saúde pautada pela excelência 
teórica, científica e aplicada na área. A única medida específica, para lá desta orientação global, será a criação 
de protocolos que possam dar garantias de estágios profissionais para os estudantes deste mestrado. 

 
9.1.2. Improvement proposal  

The mentioned weak points are constraints to the mission and objectives of this Master motivated by external 
factors, both in terms of decision-making bodies that determine the allocation of models of integrated study 
cycles at higher education institutions and in terms of the current social and economic situation of the country. 
As such, and since this Master and ISMAI are unrelated to this, little remains but to focus on advanced training 
of clinical and health psychologists recognized for its theoretical, scientific and applied excellence in the area. 
The only specific measure, beyond this overall orientation, will be to create protocols that can guarantee 
internships for Master’s students. 

 
9.1.3. Tempo de implementação da medida  

Estima-se um ano no que toca à eventual criação de estágios profissionais (referido de novo mais à frente). A 
criação de um mestrado integrado está provavelmente dependente da próxima avaliação dos centros de 
investigação pela FCT, que se encontra atrasada, não sendo fiável qualquer estimativa. 

 
9.1.3. Implementation time  

It has been estimated that there will be a possible creation of internships within one year (referred to later). The 
creation of an integrated Master’s is probably dependent on the forthcoming assessment of research centers 
by the FCT, which is currently delayed and thus there is no definite estimate. 

 
9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)  

Média (mestrado integrado). Alta (protocolos). 

 
9.1.4. Priority (High, Medium, Low)  

Medium ( integrated Master’s). High (protocols) 

 
9.1.5. Indicador de implementação  

Os indicadores de implementação passariam pela atribuição ao ISMAI de modelo de ciclo integrado de estudos 
e pela criação de protocolos para estágios profissionais.  

 
9.1.5. Implementation marker  

The Indicators of implementation would include granting ISMAI a model of an integrated study cycle and the 
creation of internship protocols. 
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9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.  

9.2.1. Debilidades  
1. Reduzida mobilização dos estudantes para a participação no Conselho Pedagógico do ISMAI, o que traduz 
baixa motivação para integração em órgãos que garantam a representatividade da comunidade discente. 
2. O timing de administração dos questionários de avaliação aos docentes e estudantes, normalmente, a meio 
de cada semestre, que impede por vezes que os intervenientes não consigam ainda ter uma posição definida 
relativa às diferentes dimensões avaliadas e a implementação de melhorias no âmbito da amostra que 
preencheu os questionários. 

 
9.2.1. Weaknesses  

1. The reduced mobilization of students to participate in the Pedagogic Council of ISMAI is reflected in the little 
motivation for integrating the organs to ensure the representation of the student community. 
2. The timing of processing the surveys to teachers and students usually occurs in the middle of each 
semester, which sometimes prevents those involved from undertaking a defined position concerning the 
various items assessed and the implementation of improvement regarding what is mentioned in the surveys. 

 
9.2.2. Proposta de melhoria  

1. Está prevista a realização de ações de sensibilização, com o apoio do NEP, com vista a informar a 
comunidade discente sobre a importância da representatividade em órgãos de decisão. Será ainda importante 
que os restantes cursos dentro do ISMAI façam igual investimento. 
2. Redação de uma proposta dirigida ao GEPAQ/GE (Gabinete de Estudos, Planeamento, Avaliação e 
Qualidade/Gabinete de Estatística) com sugestões de ajustamento ao processo de avaliação de avaliação 
institucional. 

 
9.2.2. Improvement proposal  

1. Awareness sessions have been programmed with the support of the Psychology Center Students to inform 
the student community about the importance of representation in the decision-making bodies. It is also 
important for other study cycles at ISMAI to make the same investment. 
2. Writing a proposal to GEPAQ/GE (Office of Research, Planning, Evaluation and Quality/Statistics Office) so 
as to make suggestions to adjust the institutional assessment process. 

 
9.2.3. Tempo de implementação da medida  

1. Antes das próximas eleições do Conselho Pedagógico do ISMAI. 
2. Antes do início do ano letivo 2012-2013. 

 
9.2.3. Improvement proposal  

1. Before the next elections of ISMAI’s Pedagogic Council. 
2. Before the 2012-2013 academic year starts. 

 
9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)  

Média 

 
9.2.4. Priority (High, Medium, Low)  

Medium 

 
9.2.5. Indicador de implementação  

1. Realização de ações de sensibilização junto dos estudantes do mestrado sobre a importância do atos 
eleitorais e representatividade estudantil. 
2. Implementação do processo de avaliação institucional pelo GEPAQ/GE no final de cada semestre e 
aceleração do processo de tratamento e divulgação dos resultados.  

 
9.2.5. Implementation marker  

1. Holding awareness-raising sessions among students about the importance of the Master electoral acts and 
student representation. 
2. Implementation of the institutional assessment process by GEPAQ/GE at the end of each semester and 
speeding up processing and disclosing results. 

 

9.3 Recursos materiais e parcerias  

9.3.1. Debilidades  
1. Elevada taxa de ocupação dos espaços físicos do ISMAI que resulta em poucos espaços reservados ao 
estudo e trabalho autónomo dos estudantes, individual ou em grupo, e a atividades extracurriculares. 
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2. Necessidade de consolidação e alargamento das redes de cooperação interinstitucional, sobretudo, ao nível 
da investigação. 

 
9.3.1. Weaknesses  

1. High occupancy of ISMAI’s physical infra-structures resulting in few spaces reserved for study and 
autonomous work by students, either individually or in groups, and extracurricular activities. 
2. Need for network consolidation and extension of inter-institutional cooperation, especially in terms of 
research. 

 
9.3.2. Proposta de melhoria  

1. O ISMAI tem neste momento um projeto de alargamento das instalações físicas, com início previsto das 
obras ainda para o ano letivo 2011-2012. 
2. Está em curso o estabelecimento de novos protocolos de cooperação (e.g., Comando Metropolitano do 
Porto da Polícia de Segurança Pública; ARSNorte) e o alargamento dos já existentes. No sentido do aumento 
da internacionalização do mestrado, a coordenação tem vindo a estimular estudantes e docentes neste sentido 
com o apoio do Gabinete de Relações Internacionais do ISMAI. 

 
9.3.2. Improvement proposal  

1. ISMAI currently has a project to expand the physical facilities, with work initially slated to start for the 2011-
2012 academic year. 
2. New cooperation protocols are being established (e.g., the Public Security Police’s Porto Metropolitan 
Command; ARSNorte) and existing ones are being expanded. In order to develop the internationalization of the 
Master, the coordination has encouraged students and teachers to this end, with the support of ISMAI’s 
International Relations Office. 

 
9.3.3. Tempo de implementação da medida  

1. Implementação entre 2012 e 2014. 
2. Implementação em curso. 

 
9.3.3. Implementation time  

1. To be implemented between 2012 and 2014 
2. Currently being implemented 

 
9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)  

Alta 

 
9.3.4. Priority (High, Medium, Low)  

High 

 
9.3.5. Indicador de implementação  

1. Aumento dos espaços físicos de apoio à lecionação e ao estudo. 
2. Aumento do número de protocolos de cooperação. 

 
9.3.5. Implementation marker  

1. Increase physical space to support teaching and study 
2. Increase number of cooperation protocols 

 

9.4. Pessoal docente e não docente  

9.4.1. Debilidades  
1. Em relação ao corpo docente, dificuldades pontuais em coordenar e dar resposta às várias tarefas e 
atividades em curso, nomeadamente, ao nível do cumprimento da carga horária e das funções letivas 
conjugadas com as exigências dos projetos de investigação.  
2. Dificuldade de acesso a verbas de apoio à investigação, isto é, ao financiamento externo. 

 
9.4.1. Weaknesses  

1. Regarding the academic staff, there are occasional difficulties in coordinating and responding to various 
tasks and activities underway, notably complying with the hours and teaching functions along with the 
research project requirements. 
2. Difficulty in accessing funds to do research, i.e. external financing. 

 
9.4.2. Proposta de melhoria  

1. O corpo docente do mestrado foi recentemente reforçado com três docentes doutorados. 
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2. Manutenção da política de incentivo à investigação do ISMAI/Maiêutica, com vista a premiar a produtividade 
e criar condições de financiamento interno. Organização pela UNIDEP de encontros regulares dos 
docentes/investigadores, de debate e reflexão em torno de ações estratégias a definir no sentido de 
impulsionar a produção científica. Os diferentes projetos de investigação em curso mantêm o investimento em 
candidaturas a formas de financiamento externo (e.g., FCT). 

 
9.4.2. Improvement proposal  

1. The Master’s academic staff recently added three Ph.D. teachers 
2. Keep up the policy of incentive to research of ISMAI/Maiêutica in order to reward productivity and create 
conditions for domestic funding. The organization by UNIDEP of regular teacher/researcher meetings, of 
discussion and reflection on action strategies to be defined in order to boost scientific output. The various 
research projects maintain the ongoing investment to apply for external funding (e.g., FCT). 

 
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  

1. Redução da sobrecarga de atividades do corpo docente.  
2. Aumento da internacionalização da produção científica do corpo docente/investigadores do mestrado 
através de artigos publicados em revistas internacionais com peer review e fator de impacto. 

 
9.4.5. Implementation marker  

1. Reduce the academic staff’s burden of activities. 
2. Increase internationalization of scientific production by academic staff/researchers of the Master, by 
publishing articles in international journals with peer review and an impact factor. 

 

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem  

9.5.1. Debilidades  
1. Reduzida mobilidade de estudantes e docentes. 
2. Dificuldades de gestão do tempo e distribuição da carga de trabalho autónomo exigida, bem como de leitura 
e compreensão de textos escritos em Inglês e manuseamento dos recursos disponíveis. 

 
9.5.1. Weaknesses  

1. Reduced student and teacher mobility 
2. Difficulties of time management and the distribution of autonomous workload required as well as the reading 
and understanding of texts written in English and dealing with available resources. 

 
9.5.2. Proposta de melhoria  

1. O Gabinete de Relações Internacionais tem já propostas de melhoria nesta matéria, quer ao nível do 
aumento da divulgação do Programa LLP Erasmus, quer ao nível da organização de cursos de Inglês e de 
aulas em inglês. Neste âmbito, a coordenação do mestrado, no enquadramento da revisão curricular do 
mestrado prevista para o ano 2012-2013, a coordenação do mestrado vai propor que existam algumas UCs 
lecionadas em Inglês (para além de em português), criando um programa que possa ser atraente para 
estudantes estrageiros e potencializar o intercâmbio de docentes.  
2. No âmbito do CASP - Centro de Apoio e Serviço Psicológico do ISMAI, desenvolver um programa de treino 
de competências de gestão de tempo e do estudo para os estudantes O ISMAI dispõe de unidades 
extracurriculares de Inglês, nas quais os estudantes se podem inscrever e frequentar. A coordenação vai 
propor ao ISMAI e à Maiêutica a criação de bolsas de estudo a serem atribuídas aos melhores estudantes de 
cada ano. 

 
9.5.2. Improvement proposal  

1. The International Relations Office already has proposals for improvement in this area, both in terms of 
increased disclosure of the LLP Erasmus Programme and in terms of organizing English language courses and 
classes in English. As part of this, within the framework of the Master curriculum revision planned for the year 
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2012-2013, the Master’s coordination will propose that there be some curricular units taught in English (as well 
as in Portuguese), thus creating a program which can be attractive to foreign students and enhance the 
exchange of teachers. 
2. CASP - Centre for Psychological Support and Services ISMAI, to develop a training program for skills in time 
management and study for students. ISMAI has extra curricular units of English, in which students can enroll 
and attend. Coordination will propose to ISMAI/ Maiêutics, the creation of scholarships to be awarded to the 
best students of each year.  

 
9.5.3. Tempo de implementação da medida  

Implementação entre os anos letivos 2011-2012 e 2013-2014. 

 
9.5.3. Implementation time  

Implementation between the 2011-2012 and 2013-2014 academic years. 

 
9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)  

Alta 

 
9.5.4. Priority (High, Medium, Low)  

High 

 
9.5.5. Indicador de implementação  

1. Aumento das taxas de mobilidade de estudantes e docentes, e de internacionalização de estudantes e 
docentes do mestrado. 
2. Aumento do investimento e rendimento académico dos estudantes, bem como do seu grau de satisfação. 

 
9.5.5. Implementation marker  

1. Increase rates of student and teacher mobility as well as the internationalization of students and academic 
staff of the Master. 
2. Increase investment and academic achievement of students as well as their degree of satisfaction. 

 

9.6. Processos  

9.6.1. Debilidades  
1. As dificuldades pontuais dos estudantes em conciliar e gerir a execução das tarefas propostas e o trabalho 
autónomo, bem como dos docentes em coordenar a carga letiva em paralelo com as exigências da 
investigação. 
2. Dispersão do plano de estudos atual ao nível da diversidade dos diferentes modelos teóricos de formulação 
clínica e intervenção na área.  
 

 
9.6.1. Weaknesses  

1. The specific difficulties of students to consolidate and manage the execution of the proposed tasks and 
autonomous work as well as the difficulty teachers have to coordinate teaching workload in parallel with the 
research requirements. 
2. Dispersion of the plan of studies regarding the diversity of different theoretical models of clinical formulation 
and intervention in the area. 

 
9.6.2. Proposta de melhoria  

1. Reforço do corpo docente com a integração de novos docentes doutorados e aposta em programas de 
treino de competências de gestão de tempo e de estudo para estudantes, tal como referido no ponto 9.4.2. 
2. A revisão do plano curricular, prevista para o ano letivo 2012-2013, contempla a aposta apenas modelos 
empiricamente apoiados (e.g., Contrutivistas, Cognitivo-Comportamentais) 

 
9.6.2. Improvement proposal  

1. Strengthening the academic staff by integration new teachers, holders of Doctorates, greater emphasis on 
doctoral programs regarding skills training of time management for students, as referred to in section 9.4.2. 
2. The revision of the curricular planned for the 2012-2013 academic year, contemplates to covers only 
empirically supported models (e.g., constructivist, cognitive-behavioral) 

 
9.6.3. Tempo de implementação da medida  

Implementação em curso até finais do ano letivo 2012-2013. 

 
9.6.3. Implementation time  
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Ongoing implementation until the end of the 2012-2013 academic year. 

 
9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)  

Alta 

 
9.6.4. Priority (High, Medium, Low)  

High 

 
9.6.5. Indicador de implementação  

1. Redução da sobrecarga letiva do corpo docente e aumento do rendimento académico e do grau de 
satisfação dos estudantes. 
2. Aumento do nível de especialização da formação dos estudantes em modelos específicos de avaliação e 
intervenção em Psicologia Clínica e da Saúde. 

 
9.6.5. Implementation marker  

1. Reduce teaching workload and increase academic achievement and the degree of student satisfaction. 
2. Increase the level of expertise in the training of students in specific models of assessment and intervention 
in Clinical and Health Psychology  

 

9.7. Resultados  

9.7.1. Debilidades  
O acesso dos estudantes ao mercado de trabalho e, especificamente, ao estágio profissional de acesso à 
Ordem dos Psicólogos Portugueses, bem como toda a conjuntura politica, económica e social, atual 
assumem-se hoje como principal debilidade dos resultados deste mestrado.  

 
9.7.1. Weaknesses  

Students access to the job market and, specifically, the internship for admission to the Order of Portuguese 
Psychologists, as well as the whole political, economic and social situation consider the present today to be 
the main weakness of the results of this Master. 

 
9.7.2. Proposta de melhoria  

No âmbito da coordenação da rede de estágios de Psicologia, está prevista a adoção de estratégias de 
facilitação do acesso a estágios profissionais na área da Psicologia Clínica e da Saúde, nomeadamente, 
através da celebração de protocolos com instituições que, para além de acolherem os estágios curriculares, 
se comprometem com a continuidade da formação avançado do estudante acolhendo o respetivo estágio 
profissional. 

 
9.7.2. Improvement proposal  

The coordination network of internships of Psychology expects to adopt strategies so as to facilitate the 
access to internships in the field of Clinical and Health Psychology, in particular, the celebration of agreements 
with institutions that, in addition to receiving the internships, are also committed to continuing advanced 
training of the student by accepting the respective internship. 

 
9.7.3. Tempo de implementação da medida  

A ser implementada durante o ano letivo 2012-2013. 

 
9.7.3. Implementation time  

To be implemented during the 2012-2013 academic year. 

 
9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)  

Alta 

 
9.7.4. Priority (High, Medium, Low)  

High 

 
9.7.5. Indicador de implementação  

Aumento do número de estágios profissionais de acesso à ordem disponíveis aos estudantes do mestrado 
que concluem a sua especialização em Psicologia Clínica e da Saúde no ISMAI, e das taxas de 
empregabilidade dos mesmos a médio prazo. 
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9.7.5. Implementation marker  
Increase the number of internships, for admission to the Order, available to students of the Master which 
include the specialization in Clinical and Health Psychology at ISMAI, and employability rates in the medium 
term. 

 

10. Proposta de reestruturação curricular 

10.1. Alterações à estrutura curricular 

10.1. Alterações à estrutura curricular  

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas  
<sem resposta> 

 
10.1.1. Synthesis of the intended changes  

<no answer> 

 

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida 

Mapa XI - Nova estrutura curricular pretendida 

10.1.2.1. Ciclo de Estudos: 
Psicologia Clínica e da Saúde 

 
10.1.2.1. Study Cycle: 

Clinical and Health Psychology 

 
10.1.2.2. Grau: 

Mestre 

 
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 Clínica e da Saúde 

 
10.2.1. Study Cycle: 

Clinical and Health Psychology 

 
10.2.2. Grau: 

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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Mestre 

 
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: 
<sem resposta> 

 
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo): 

<sem resposta> 

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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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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