
 

A Academia OPP é uma iniciativa da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) destinada a
todo os estudantes que se encontram a realizar a sua formação em Psicologia (1.º e 2.º ciclos
ou mestrado integrado) em instituições de ensino superior portuguesas. A Academia OPP é o
projecto que te aproxima do futuro da profissão de Psicólogo/a, dando-te oportunidades de
pensar o teu percurso e de te aproximar da entidade que em Portugal regula a profissão.

DIA OPP

# Sessão "DO CURSO À PROFISSÃO: UMA ORDEM PRÓXIMA"
És estudante do 1.º ano de Psicologia? Uma sessão para pensares o que é ser Psicólogo, que
desafios te esperam no percurso que escolheste e para que serve uma Ordem dos Psicólo-
gos...

# Sessão - "UNIDADE NA DIVERSIDADE: UMA ORDEM PRÓXIMA"
Encontras-te a meio do teu percurso de formação em Psicologia? É, pois, o momento de (no-
vas) escolhas e, por isso, de saberes tudo sobre o que podes fazer na profissão de Psicólo-
go/a. Contacta com profissionais em exercício, explora áreas emergentes da Psicologia e de-
senha o teu projecto de carreira!

# Sessão - "CRIA O TEU ESTÁGIO: UMA ORDEM PRÓXIMA"
Estás a finalizar a tua etapa de formação académica em Psicologia? Aguarda-te o ansiado
mundo do mercado de trabalho onde poderás pôr então em prática tudo o que aprendeste e
sentir-te seguro passo-a-passo das tuas competências. O Estágio Profissional OPP é a porta
de entrada: como, quando, onde, o que devo e posso fazer. Sabe tudo aqui. Estas sessões são
abertas a candidatas/os a estágio.

Brevemente serão anunciadas e abertas inscrições para outras sessões "Cria o teu Estágio"

 

CALENDÁRIO DIAS OPP

Maio

Universidade Lusófona do Porto [13.5.15]

Universidade Católica de Braga [19.5.15]

ISMAI [21.5.15]

11.Maio.2015
Ler Mais

08.Maio.2015
Ler Mais
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Ler Mais

30.Abril.2015
Ler Mais

30.Abril.2015
Ler Mais

29.Abril.2015
Ler Mais
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Academia OPP Últimas notícias

OPP solicita intervenção
urgente ao Ministério das
Finanças

Novo curso
“Diagnosticar, Avaliar e
Intervir” apresentado em
webinar gratuito

OPP avança com acção
judicial contra DGRSP

OPP promove Webinar
Gratuito

"Psicólogos e prisões:
mais uma (sem)
vergonha consciente e
assumida!"

Apoio Psicológico nos
Estabelecimentos
Prisionais: O poder sem
querer

OPP apoia as IX

 Pesquisar OK


