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PSICOGERONTOLOGIA
PORQUÊ ESCOLHER ESTE CURSO?
Porque a emergência do fenómeno do envelhecimento e o aumento da longevidade
da população torna cada vez mais importante a aquisição e o desenvolvimento de
competências específicas por um vasto conjunto de profissionais, que beneficiam
de um contexto formativo comum.
Porque acreditamos na importância de programas para os idosos que integrem as
competências técnicas com as competências humanizadas (pessoais e relacionais),
promotoras do bem-estar pessoal e familiar e da melhoria da sua qualidade de vida.
Porque este curso é feito num contexto formativo multidisciplinar e multiprofissional,
com especialização diferenciada, respeitando a diversidade dos participantes.

PORQUÊ ESTUDAR NO ISPA?
Porque o ISPA oferece a garantia de uma especialização profissionalizante
suportada em elevados padrões técnico-científicos.
Porque ao longo dos seus 50 anos de História, o ISPA se afirmou nesta área do
conhecimento e é reconhecido nacional e internacionalmente pela qualidade e
diversidade da sua oferta formativa e atividade científica no domínio das ciências
psicológicas e do comportamento.
Porque a formação adquirida em contexto universitário e estruturada em créditos
ECTS (european credit transfer system) permite o seu reconhecimento e creditação
no âmbito de prosseguimento de estudos conducentes à obtenção de graus
académicos, a nível nacional e internacional.

DIREÇÃO DE CURSO
Victor Cláudio (Doutorado em Psicologia Clinica; Professor Auxiliar, ISPA)
José A. Carvalho Teixeira (Psiquiatra; Professor Auxiliar Convidado, ISPA)

UNIDADES CURRICULARES
1ºANO / 1º E 2º SEMESTRE

TOTAL ECTS 44

Psicologia do envelhecimento
Psicopatologia do idoso
Envelhecimento, saúde e doença
Gestão de equipas
Prevenção do stresse ocupacional
Psicobiologia do envelhecimento
Aconselhamento do idoso
Aconselhamento familiar
Ética e deontologia
Seminário temático

ECTS
6
3
3
4
4
6
6
6
4
2

HORÁRIOS
Este curso de pós-graduação decorre com 4 horas de aulas / semana em horário póslaboral.

DESTINATÁRIOS
Psicólogos, gerontólogos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, técnicos de
política social, animadores socioculturais, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, técnicos de psicomotricidade, técnicos de
reabilitação e inserção social, técnicos de desenvolvimento comunitário, licenciados
em ciências psicológicas ou psicologia, gerontologia social e técnicos autárquicos com
formação superior..
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