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PORQUÊ ESCOLHER ESTE CURSO?

Porque o Desenvolvimento pelas Artes Expressivas é uma área actualmente em
plena expansão, que integra o recurso aos diferentes mediadores artísticos (música,
artes plásticas, drama, dança/movimento e poesia), em ligação com a psicologia,
a terapia e os processos grupais com vista à promoção do Desenvolvimento
Humano em vários contextos. A sua prática desenvolve-se nas áreas da saúde
mental, desenvolvimento pessoal, educação especial, comunitária, em contextos
individuais ou de grupo.
Os docentes deste curso foram escolhidos maioritariamente pela sua inserção nos
diferentes contextos de intervenção das Artes Expressivas, pela sua experiência
na área e pelo seu nível de exigência com o trabalho. A articulação entre as
diversas linguagens será explorada em diversos módulos (ex: Artes Expressivas e
Desenvolvimento Humano; Metodologia Intermodal; Processo Grupal) e garantida
pelos directores do curso em colaboração com os docentes.

PORQUÊ ESTUDAR NO ISPA?

Porque o enquadramento institucional do ISPA é um garante suplementar da
qualidade e exigência no que toca às competências que serão desenvolvidas. A
perspectiva psicológica será vista como uma das mais-valias presentes, a articular
com as visões próprias que a área das Artes Expressivas tem vindo a desenvolver
nas últimas décadas.

DIREÇÃO DE CURSO

Graça Duarte Santos

(Doutorada em Psicologia; Especialista em Terapias Expressivas
Professora Auxiliar na Universidade de Évora, docente convidada na European Graduate School)
Edmundo Santos (Arteterapeuta, Docente e Supervisor no IATBA- Instituto de Arteterapia
Transdisciplinaria de Barcelona-European Graduate School.Vice-Presidente da Federação
Espanhola de Associações de Arteterapia)

UNIDADES CURRICULARES
1ºANO / 1º SEMESTRE

TOTAL ECTS 28

Fundamentos da Educação e Terapia pelas Artes Expressivas
Arte Comunitária e Transformação Social
Drama em Desenvolvimento e Terapia
Música em Desenvolvimento e Terapia
Desenvolvimento pelas Artes Expressivas
Metodologia Intermodal (*)
Processo Grupal I (*)

1ºANO / 2º SEMESTRE

TOTAL ECTS 17

Conceitos base em psicoterapias
Artes Expressivas, Educação Especial e Inclusão
Corpo, Movimento e Dança
Metodologia Intermodal (*)
Processo Grupal II (*)

ECTS
3
3
4
4
3
7
4
ECTS
3
3
4
4
3

(ª): As aulas dos docentes convidados estrangeiros poderão ser dadas em língua inglesa. A presença dos docentes constantes
da lista é função da sua disponibilidade em cada semestre.
(*): 24 horas de Processo Grupal e M.I. serão feitas em regime de retiro intensivo (fim de semana), em local a escolher pelo grupo
em função das disponibilidades. As despesas de deslocação e estadia serão suportadas por cada participante.

HORÁRIOS
6as feiras no período da noite e Sábados no período da manhã e da tarde, quinzenalmente.

DESTINATÁRIOS
O curso destina-se a licenciados e profissionais que pretendam integrar na sua prática
profissional o recurso às artes expressivas como elemento promotor do desenvolvimento
humano. Incluem-se nestes licenciados e/ou mestres em Artes, Desenvolvimento
Comunitário, Educação, Ciências Psicológicas, Educação Especial, Enfermagem,
Medicina, Psicologia, Reabilitação e Inserção Social, Reabilitação Psicomotora, Serviço
Social, e outras afins.
Factor preferencial: a vivência de prática artística.
Domínio básico da língua inglesa falada e escrita.
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