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EQUIPA ISPA - FORMAÇÃO AVANÇADA

QUEM SOMOS
O ISPA - Formação Avançada tem como missão
organizar a formação não conducente a grau
académico: pós-graduações, formação contínua e
e-learning. Oferece oportunidades de formação
com diferentes tipologias e modalidades, para
quem deseja conciliar trabalho e vida pessoal
com os seus projectos de desenvolvimento profissional e especialização.

José A. Carvalho Teixeira
Director
fa@ispa.pt

Desenvolvemos formação contínua com formadores qualificados, que trabalham em função de
padrões de qualidade e com preocupação constante de dar resposta efectiva às necessidades
dos formandos.

Ana Paula Sousa
Secretária
paula@ispa.pt

O QUE FAZEMOS
A formação contínua, instrumento da aprendizagem
ao longo da vida, facilita o desenvolvimento de
novas competências, ajuda a responder a problemas emergentes e contribui para a melhoria
da qualidade das práticas profissionais.
Silvia Ramalho

Temos como público-alvo os psicólogos e outros
grupos profissionais nos quais as contribuições
da Psicologia são relevantes para as práticas
profissionais e para a valorização dos recursos humanos: professores, médicos, enfermeiros, educadores,
formadores, gestores de recursos humanos, assistentes sociais, técnicos de reabilitação e inserção social
e técnicos de desenvolvimento comunitário, entre
outros.

Gestora de Formação
silvia_ramalho@ispa.pt

Também disponibilizamos formação “à medida”
para organizações e empresas.
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CERTIFICAÇÃO
DA ENTIDADE FORMADORA

CANCELAMENTO
INSCRIÇÕES

O ISPA está certificado como entidade formadora
equiparada a entidade certificada pela DGERT
e junto do Conselho Científico-Pedagógico
da Formação Contínua de Professores
(Ref.ª CCPFC/ENT-ES-0673/15)

Aceitamos o cancelamento de inscrições e realizamos a devolução do pagamento efectuado para
inscrição, nos casos em que a comunicação da
desistência seja efectuada até 8 dias antes da
data de início da acção.

INSCRIÇÃO E MODALIDADES
DE PAGAMENTO

ACÇÕES
Quando, por motivos imprevistos, houver anulação da acção, a importância paga será reembolsada aos inscritos.

No acto de inscrição é necessário:
Preencher todos os campos da Ficha de Inscrição
Comprovar habilitações
Nº de contribuinte
Comprovativo de pagamento

FUNCIONAMENTO
Os formandos inscritos têm direito a receber a
formação de acordo com os objectivos, programa e calendário divulgados para cada acção,
bem como a documentação, que é da responsabilidade dos formadores.

MODO DE PAGAMENTO
PAGAMENTO NA TOTALIDADE

O ISPA-FA reserva-se o direito de proceder a alteração dos conteúdos, formadores, calendário
ou local de realização da acção desde que isso
não inviabilize os seus objectivos, comprometendo-se a comunicar as alterações com a antecedência possível.

Pode ser realizado por transferência bancária
(IBAN PT50 0035 0041 00007463030 58) ou por
cheque à ordem de “ISPA-CRL” enviando pelo correio ao ISPA - Formação Avançada ou directamente
no Balcão dos Serviços Académicos do ISPA.
Se optar por transferência bancária deverá enviar
o comprovativo respectivo para este Departamento por carta, mail (fa@ispa.pt) ou via online.

RECLAMAÇÕES
No final de cada acção os formandos são convidados a preencher um questionário de satisfação, com finalidade de avaliação da qualidade da
formação.

PAGAMENTO FRACCIONADO
Cheques à ordem de “ISPA-CRL” enviando pelo correio
ao ISPA - Formação Avançada ou directamente no Balcão dos Serviços Académicos do ISPA.

Qualquer reclamação sobre a qualidade do serviço
deverá ser formalizada por escrito e enviada ao Director do ISPA - Formação Avançada.

A inscrição só é considerada efectiva após o respectivo

ASSIDUIDADE

pagamento, envio dos elementos acima mencionados
e confirmação da sua recepção pelo ISPA-FA.

A formação tem carácter presencial e todas as
acções supõem a frequência de, pelo menos
90% do número total de horas, excepto quando
expressamente indicado outro critério.
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CERTIFICAÇÃO

10%

No final de cada acção é emitido e entregue um certificado individual de participação a cada formando.
A entrega do certificado é condicionada pela verificação da assiduidade anteriormente referida
e, nos casos em que se aplicar, pela avaliação
das aprendizagem.

DESCONTOS/FORMAÇÃO
CONTÍNUA
10% / para sócios de: Sindicato Nacional dos Psi-

CRÉDITOS PARA
FORMAÇÃO CONTÍNUA

cólogos • Sindicato dos Enfermeiros Portugueses •
Sindicato Nacional de Quadros e Técnicos Bancários • Associação de Estudantes do ISPA (AEISPA) •
Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) • Associação Portuguesa de Psicólogos dos Cuidados de Saúde Primários (APPCSP) •
Associação de Profissionais de Educação de Infância (APEI) • Sindicato dos Técnicos Administrativos
e Auxiliares de Educação - Sul e Regiões Autónomas • Latitudes - CAPP • Associação Portuguesa
de Terapeutas Ocupacionais • Associação Portuguesa de Psicogerontologia (APP) • Associação
Portuguesa dos Nutricionistas (APN) • Associação
Qe, Uma Nova Linguagem para a Incapacidade,
IPSS • Associação de Professores e Formadores
Lusófonos (APROFFLUSO) • Portadores do “Pessoal Card” da Associação Portuguesa dos Gestores de Pessoas (APG) • Colaboradores da PMT Serviços Livreiros e Editoriais, Lda • Associação ILGA
Portugal • Associação de Unidades de Cuidados na
Comunidade • Liga Portuguesa contra as Doenças
Reumáticas • APDASC - Associação Portuguesa
para o Desenvolvimento da Animação Sócio-Cultural • ANG - Associação Nacional de Gerontólogos

Os formandos que tenham frequentado acções de
formação contínua no DFP até 2014 (inclusive) e no
ISPA-FA a partir de 2015 beneficiam de um regime de acumulação de 1 crédito por cada 10 horas de formação.
A acumulação de 100 horas (10 créditos) confere direito à frequência gratuita de 1 acção com duração até
25 horas. Essa acumulação é de 90 horas (9 créditos) no
caso dos licenciados, mestres e doutorados pelo ISPA.
A frequência gratuita da acção de formação está
dependente da existência ou não de vaga disponível
para o efeito e deve ser solicitada pelo interessado ao
ISPA-FA em comunicação pelo correio, fax ou mail.

ACREDITAÇÃO
ORDEM DOS PSICÓLOGOS

50% / para colaboradores e associados da P.O.W.E.R.
Consulting, ISPA Junior Enterprise

Para além da garantia da qualidade da formação,
a principal vantagem das acções acreditadas pela
Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) é que
poderão vir a ser valorizadas para obtenção de títulos
de especialidade.

20% / para profissionais de saúde dos serviços
dependentes da ARSLVT e profissionais da IGAS
- Inspeção Geral das Atividades em Saúde

A obtenção dos créditos é exclusiva para formandos
inscritos na OPP: membros efectivos e estagiários.

15% / para Associação dos Antigos Alunos do
Colégio Militar

A obtenção dos créditos é válida apenas para acções
frequentadas a partir da data do despacho de
acreditação da acção formativa pela OPP. Não
tem efeito retroactivo.

INFORMAÇÕES
fa.ispa.pt
fa@ispa.pt
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ACONSELHAMENTO VOCACIONAL APLICADO
JOVENS ADOLESCENTES

NOVO
Acreditado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses

1º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Psicólogos

FORMADORES
Jorge Camarate
Psicólogo especialista em Psicologia da Educação (OPP).
Pós-Graduado em Aconselhamento e Psicoterapia (APTCC).
Colaborador da Clínica Universitária ISPA na área da Consulta
de Aconselhamento Vocacional. Técnico Superior Assessor
do Instituto do Emprego e Formação Profissional.
Catarina Paulos
Psicóloga especialista em Psicologia da Educação, Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações e em Psicologia
Vocacional e do Desenvolvimento da Carreira (OPP). Doutorada em Educação / Formação de Adultos (IE, ULisboa) e
Formadora em Educação de Adultos. Técnica de Orientação,
Reconhecimento e Validação de Competências (TORVC).

OBJECTIVOS
• Identificar modelos teóricos de desenvolvimento vocacional e de carreira e a sua evolução histórica
• Identificar fases do desenvolvimento vocacional e do
desenvolvimento psicológico dos jovens adolescentes,
nomeadamente ao nível da construção da identidade
• Conhecer modelos, instrumentos e técnicas de avaliação e intervenção psicológica em aconselhamento vocacional e de carreira em contexto individual e grupal
• Conhecer a estrutura do sistema de ensino e formativo
e os princípios da informação vocacional
• Saber planear, desenvolver e avaliar intervenções psicológicas em aconselhamento vocacional e de carreira.

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão das 10h00 às 13h00 e das
14h00 às 17h00, nos seguintes dias:

PROGRAMA (36h)
• Introdução
• Desenvolvimento psicológico do adolescente e comportamento
vocacional
• Modelo de personalidade e identidade vocacional de J.Holland
• Informação vocacional em contexto de aconselhamento vocacional
• Programas de desenvolvimento e aconselhamento vocacional
• Consulta psicológica vocacional: instrumentos de avaliação
e intervenção
• Estudo e análise de casos práticos

Abril: 10, 17 e 24 | Maio: 8, 15 e 22
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20
FORMAÇÃO
À DISTÂNCIA

TOTALIDADE
200€

FRACCIONADA
110€ x 2 Mens

ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL COM IDOSOS
10º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Animadores, assistentes sociais, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, psicólogos, sociólogos, terapeutas
ocupacionais, técnicos de reabilitação e inserção social,
técnicos de desenvolvimento comunitário ou qualquer
outro técnico que trabalhe directamente com idosos

FORMADOR
João Lima Fernandes
Psicólogo clínico e Mestre em Psicologia da Saúde, docente
universitário, diretor técnico em Lar, formador e coordenador de equipas de prestação de cuidados a idosos
CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão das 18h30h às 22h30h e aos
sábados das 9h30 às 13h30, nos seguintes dias:

OBJECTIVOS
• Compreender a noção de Projecto, enquadrando a sua
importância na sistematização, execução e desenvolvimento da animação, adequando as características das
diferentes formas de Animação a cada participante
• Elaborar / planificar diferentes actividades, tendo em
conta as realidades de cada participante e de acordo
com os planos individuais a desenvolver.
• Desenvolver planos individualizados de intervenção

Abril: 17 e 22 | Maio: 3, 6 e 15
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20
Acesso a diploma de pós-graduação
em Promoção do Bem- Estar do Idoso
Consulte pág. 16

PROGRAMA (20h)
• Contextualização da Animação com Idosos
• Animação e Outras áreas de Intervenção
• O Indivíduo e o grupo
• Animar Como…
• O Projecto em Animação
• Dimensões da Animação
• Actividades em Animação
• Ética e Deontologia

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA
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VALOR
140€

AVALIAÇÃO EM PSICOLOGIA FORENSE
EM SEDE DE PROCESSO PENAL
Acreditado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses

9º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Psicólogos
• Finalistas do mestrado integrado de Psicologia e finalistas
dos 2ºs ciclos de Psicologia (desde que habilitados com
1º ciclo em Ciências Psicológicas ou Psicologia)

Rute Agulhas
Psicóloga e terapeuta familiar. Perita na Delegação do
Sul do INMLCF-IP. Professora assistente convidada no
ISCTE-IUL. Investigadora no CIS/ISCTE-IUL e no Centro
de Ciências Forenses/FCT/INMLCF-IP. Doutoranda no
ISCTE-IUL. Formadora sénior na área Forense

OBJECTIVOS
• Desenvolver competências de avaliação pericial psicológica forense de crianças, adolescentes e adultos
em diversos contextos.
• Caracterizar os diferentes instrumentos de avaliação
psicológica validados empiricamente

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão às quintas e sextas-feiras das
18h00 às 21h00 e aos sábados, das 10h00 às 13h00, nos
seguintes dias:
Abril: 9, 10, 16, 17, 23 e 24 | Maio: 6, 8, 13, 15, 20 e 22

PROGRAMA (36h)
• Avaliação psicológica de crianças e adolescentes
• Avaliação psicológica de adultos
• Avaliação instrumental complementar

INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20
A obtenção dos créditos OPP supõe avaliação com teste escrito

FORMADORA
Alexandra Anciães
Psicóloga especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e
em Psicologia da Justiça. Pós-graduada em Medicina Legal e em Comportamentos Desviantes e Ciências Criminais.
Formação em Psicoterapias na APTTCI. Perita Forense. Docente convidada do ISCTE-IUL e Formadora na área forense
no ISPA e na Ordem dos Psicólogos Portugueses

Acesso a diploma de pós-graduação
em Avaliação em Psicologia Forense
Consulte pág. 16

FORMAÇÃO
À DISTÂNCIA

TOTALIDADE

FRACCIONADA

200€

110€ x 2 Mens

CUIDADOS NA SAÚDE DO IDOSO
3º CURSO
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, técnicos autárquicos com formação superior.

• Preconceitos, mitos e estereótipos associados ao processo
de desenvolvimento
• Características das situações de doença mais frequentes nos idosos
• Relações interpessoais e intrapessoais
FORMADORA
Sheila Paulino
Gerontóloga, pós-graduada em psicogerontologia - mestre em
educação/formação de adultos) - professora/formadora na
área da saúde e geriatria - IEFP Centro de Formação e Reabilitação Profissional de Alcoitão e Agrupamento Escolas.

OBJECTIVOS
• Entendimento sobre as noções básicas associadas ao envelhecimento demográfico e ao processo de envelhecimento
• Caracterizar os princípios fundamentais do processo
de envelhecimento tendo em conta as dimensões biofisiológicas, psicológicas e sociais
• Conhecer as principais características das situações
de doença mais frequentes no idoso
• Identificar as especificidades a ter em conta nas atividades diárias do idoso
• Reconhecer os fatores que contribuem para a promoção da saúde na pessoa idosa.
• As tarefas que se integram no âmbito de intervenção do idoso

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão das 9h00 às 12h00 síncronas e
das 12h00 e 13h00 assíncronas nos seguintes dias:
Abril: 10, 17 e 24 | Maio: 8, 15 e 22
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20
Acesso a diploma de pós-graduação
em Promoção do Bem-Estar do Idoso
Consulte pág. 16

PROGRAMA (24h)
• Envelhecimento demográfico
• A família como cuidadora informal
• Tipologia de serviços
• Teorias do envelhecimento/o processo de envelhecimento

FORMAÇÃO
À DISTÂNCIA
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TOTALIDADE
160€

FRACCIONADA
88€ x 2 Mens

DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PRÁTICA
ESTRATÉGIAS BASEADAS NA EVIDÊNCIA

NOVO

1º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Psicólogos, médicos, enfermeiros, educadores de
infância, auxiliares de ação educativa, professores e
outros profissionais que trabalham com crianças
• Finalistas de mestrado integrado em Psicologia e finalistas de 2os ciclos de Psicologia e Educação

FORMADORA
Jordana Pinto Cardoso
Psicóloga Especialista em Psicologia Clínica e da Saúde.
Formadora Certificada desde 2011. Doutorada em Psicologia do Desenvolvimento (ISPA-Instituto Universitário).
Terapeuta Certificada Internal Family Systems Nível 3 pelo
IFS Institute e Psicoterapeuta em treino na Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Construtivistas.
https://www.linkedin.com/in/jordanapintocardoso/

OBJECTIVOS
• Aprofundar conhecimentos para a prática diária no trabalho
com crianças
• Refletir sobre desafios recorrentes no trabalho com
crianças
• Ampliar competências de autoconhecimento, autorregulação e resiliência no trabalho com crianças

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão aos sábados das 10h00 às
13h00 e das 14h00 às 17h00 e às quartas-feiras das
18h30 às 21h00 nos seguintes dias:
Abril: 24 e 28 | Maio: 5, 12, 19 e 22

PROGRAMA (22h)
• Um profissional-presente		
Que profissional posso ser para promover um desenvolvimento saudável nas crianças
Competências de autocuidado e gestão do stresse no
trabalho com crianças
• O desenvolvimento infantil na prática do dia-a-dia: teoria e
estratégias para a prática profissional
Educar com base no cérebro: neurociências, disciplina
e comunicação no trabalho com crianças
Educar crianças seguras e resilientes: a teoria da vinculação na prática do dia-a-dia

INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 16

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA

FATORES DE RISCO E DE PROTEÇÃO
DA SAÚDE MENTAL EM CONTEXTO ESCOLAR

VALOR
140€

NOVO

1º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Psicólogos, educadores, enfermeiros, médicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e licenciados em reabilitação psicomotora, educação física, desporto e ciências sociais e humanas

Mestre em terapias comportamentais e cognitivas. Doutorada em Educação para a Saúde (FMH-UL). Investigadora da
equipa do projeto Aventura Social. Coordenadora do Projeto
ES´COOL - Promoção da Saúde Mental nas Escolas/Equipa
Aventura Social, FMH-UL

OBJECTIVOS
• Desenvolver estratégias promotoras de fatores de proteção na área
da saúde mental, em crianças e adolescentes em idade escolar
• Desenvolver estratégias preventivas dos fatores de risco para a
saúde mental, em crianças e adolescentes em idade escolar
• Promover a saúde mental de crianças e adolescentes em
idade escolar

Cátia Branquinho
Psicóloga clínica e da saúde, mestre em psicologia clínica e
doutoranda em Ciências da Educação. Investigadora da equipa do projeto Aventura Social e do Instituto de Saúde Ambiental – ISAMB, FML-UL. Membro da rede Health Behaviour
in School-aged Children da OMS. Coordenadora executiva
do Projeto Dream Teens.

PROGRAMA (20h)
• Fatores de risco para a saúde mental - Definição do conceito.
Identificação dos fatores de risco para a saúde mental. Estratégias de prevenção
• Fatores protetores para a saúde mental - Definição do conceito.
Identificação dos fatores de proteção para a saúde mental. Estratégias de promoção dos fatores protetores da saúde mental
• Resiliência, autorregulação, competências pessoais e sociais:
Práticas desenvolvidas em contexto escolar - Instrumentos de
avaliação. Identificação de programas desenvolvidos em
contexto escolar e boas práticas

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão às sextas-feiras das 18h00 às 22h00
e aos sábados, das 10h00 às 13h00, nos seguintes dias:
Abril: 16, 17, 23 e 24 | Maio: 7 e 8
INSCRIÇÕES

Número máximo de formandos: 20
Acesso a diploma de pós-graduação
em Saúde Mental em Contexto Escolar
Consulte pág. 16

FORMADORAS
Gina Tomé
Psicóloga educacional, psicóloga clínica e da saúde, com especialidade avançada de psicoterapias e psicologia comunitária.

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA
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VALOR
130€

GESTÃO E LIDERANÇA
EM INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO
11º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais,
animadores sócio-culturais, médicos e enfermeiros

Carla Lima
Psicóloga clínica. Diretora Técnica do Lar de Acolhimento de Crianças e Jovens em Perigo da Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa
Diana Estevão
Psicóloga clínica da Casa de Acolhimento Menino Jesus, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

OBJECTIVOS
• Melhorar as competências de gestão e compreensão
da dinâmica organizacional de instituições de acolhimento de crianças e jovens
• Melhorar as competências de construção de projectos
de desenvolvimento individual de crianças e jovens

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão às quartas-feiras, das 19h00 às 22h00
e aos sábados das 10h00 às 13h00, nos seguintes dias:

PROGRAMA (15h)
• Cultura organizacional e meio terapêutico
• Liderança, autoridade e poder
• Dinamização dos Projetos de Vida: acolhimento e escola
• Dinamização dos Projetos de Vida: família e comunidade
• Supervisão e consultoria

Maio: 19, 26 e 29 | Junho: 2 e 5
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20
Acesso a diploma de pós-graduação
em Acolhimento de Crianças e Jovens
Consulte pág. 16

FORMADORES
Pedro Vaz Santos
Psicólogo clínico, PIN – Progresso Infantil, Labirintos Coloridos Consultores. Consultor de instituições de acolhimento

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA

INTERVENÇÃO NA MUDANÇA
DE COMPORTAMENTOS DE SAÚDE

VALOR
120€

NOVO

1º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Psicólogos

FORMADORAS
Filipa Pinto Nunes
Psicóloga especialista em Psicologia Clínica e da Saúde.
Pós-graduada em Stress Ocupacional e Burnout (Universidad de Extremadura). Coordenadora da Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados do ACeS Lisboa Central.

OBJECTIVOS
• Proporcionar aos participantes aprofundamento de
conhecimentos e desenvolvimento de competências
da Entrevista Motivacional como estratégia facilitadora
da mudança comportamental em saúde
• Rever princípios, processos psicológicos e metodologias
da Entrevista Motivacional (EM) em saúde
• Conhecer e praticar aplicações da Entrevista Motivacional em situações específicas de mudança de comportamentos em saúde

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão à sexta-feira das 18h30 às
21h30 e sábados das 10h00 às 12h30 e das 14h30 às
16h30, nos seguintes dias:
Abril: 9, 10, 17 e 24

PROGRAMA (18h)
• Introdução aos Processos Motivacionais
• A mudança de comportamento com base no modelo de Prochaska
e DiClemente
• A Entrevista Motivacional - Conceito. Princípios, processo e
metodologias

INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20
Acesso a diploma de pós-graduação
em Psicologia nos Cuidados de Saúde Primários
Consulte pág. 16

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA
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VALOR
120€

INTERVENÇÃO NAS DEMÊNCIAS
Em colaboração com Alzheimer Portugal

4º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Psicólogos, gerontólogos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, animadores socioculturais, farmacêuticos,
terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, fisioterapeutas, técnicos de psicomotricidade
• Estudantes de 2ºs ciclos de Psicologia

FORMADORAS
Ana Margarida Cavaleiro
Licenciatura em Psicologia Clínica. Mestrado em Psicologia
da Saúde. Doutoranda em Psicologia da Saúde no ISPA - Instituto Universitário. Diretora do Departamento de Formação e Projetos da Alzheimer Portugal.
Isabel Sousa
Licenciatura em Psicologia. Mestrado em Neuropsicologia Aplicada ao Idoso. Psicóloga da Alzheimer Portugal nos Projetos Cuidar Melhor e Café Memória

OBJECTIVOS
• Distinguir os princípios da Abordagem Centrada na Pessoa
com Demência
• Identificar estratégias de atuação na Comunicação e
nas Actividades de vida e que estejam integradas na
Abordagem Centrada na Pessoa com demência
• Apresentar os princípios, pressupostos e técnicas da
Estimulação Cognitiva enquanto serviço estruturado e
prestado por técnicos especializados
• Aplicar os princípios, pressupostos e técnicas da Estimulação Cognitiva na prática profissional e na relação
com a pessoa com demência.

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão das 17h30 às 20h30 nos seguintes dias:
Abril: 15, 17, 20, 22 e 25
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20

PROGRAMA (15h)
• Introdução às demências
• Abordagem Centrada na Pessoa com Demência
• Intervenção psicológica e relações interpessoais
• Intervenção cognitiva
• Na Tua Pele
• Comunicação na doença de Alzheimer
• Estratégias nas atividades de vida diária

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA

VALOR
100€

LINGUAGEM ESCRITA
4º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Educadores de infância, professores, psicólogos e agentes
educativos

FORMADOR
Miguel Mata Pereira
Psicólogo especialista em Psicologia da Educação.
Doutorado em Ciências da Educação e da Formação
pela Universidade de Toulouse 2, le Mirail

OBJECTIVOS
• Aprofundar os conhecimentos teóricos relativos às
concepções das crianças sobre linguagem escrita antes
do ensino formal
• Apresentar algumas das teorias e modelos de aprendizagem da escrita
• Promover a reflexão e discussão sobre as estratégias
de intervenção e metodologias de ensino e de aprendizagem nesta área específica

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão das 18h30 às 21h30 nos seguintes dias:
Abril: 7, 14, 21 e 28 | Maio: 5 e 12
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20
Acesso a diploma de pós-graduação
em Linguagem e Dificuldades de Aprendizagens
Consulte pág. 16

PROGRAMA (18h)
• A entrada na linguagem escrita
• Concepções precoces acerca da linguagem escrita
• A aprendizagem da escrita

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA
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VALOR
140€

O CORPO EM PSICOTERAPIA

UMA VISÃO SOBRE A PSICOTERAPIA CORPORAL E AS ABORDAGENS TERAPÊUTICAS
DO MOVIMENTO EXPRESSIVO
3º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Psicólogos, técnicos de reabilitação e inserção social, técnicos de
desenvolvimento comunitário e saúde mental, psicopedagogos,
técnicos de intervenção comunitária, terapeutas ocupacionais
• Finalistas do mestrado integrado de Psicologia

• Desenvolver conhecimento e compreensão das diferentes fases do
processo terapêutico
• Benefícios da Psicoterapia pela Dança e Movimento e como esta pode
ser usada como ferramenta terapêutica em diversas instituições, com
diversos tipos de pacientes

OBJECTIVOS
• Sensibilizar para a importância das Terapias Expressivas, nomeadamente da Psicoterapia pela Dança Movimento e da Psicoterapia
Corporal em contexto clínico
• Aprendizagem teórico-prática de perspetivas corporais e expressivas em Psicoterapia.
• Explorar o potencial da psicoterapia pelo Corpo e Movimento em contexto clínico com diversos pacientes
• Desenvolver competências e experienciar algumas técnicas
utilizadas em Psicoterapia Corporal e pela Psicoterapia pela
Dança Movimento

FORMADORA
Ana Jorge
Psicóloga Clinica e Educacional (ISPA-Instituto Universitário),
psicoterapeuta expressiva vertente Dança Movimento e Psicoterapia pelo Goldsmiths University of London.
Nuno Salema
Psicólogo clínico e psicoterapeuta corporal Core Energetics formado pelo Netherlands Institute of Core Energetics. Actor e encenador
CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão 18h00 às 21h00, nos seguintes dias:

PROGRAMA (18h)
• Definição da abordagem Psicoterapêutica Corporal e Psicoterapia pela
Dança e Movimento
• Contextualização histórica e teórica da Psicoterapia Corporal e da Psicoterapia pela Dança e Movimento
• Desenvolvimento de competências na aplicação de técnicas da Psicoterapia Corporal
• Técnicas usadas em Dança Movimento e Psicoterapia que permitem o acesso ao inconsciente através do movimento, artes plásticas e uso de objetos.
• Técnicas usadas em Psicoterapia Corporal de acordo com a psicologia
do desenvolvimento e as estruturas de carácter
• Exploração de técnicas e dinâmicas de respiração, relaxamento e postura corporal
• Sistema de análise e observação do Movimento

Maio: 10, 12, 13, 17, 19 e 20
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 16

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA

VALOR
130€

PERTURBAÇÕES DO NEURODESENVOLVIMENTO
ETIOLOGIA E AVALIAÇÃO
4º CURSO

Em colaboração com o Centro da Criança e do Adolescente do Hospital CUF Descobertas

DESTINATÁRIOS
• Psicólogos, médicos, educadores de infância e professores
• Finalistas de mestrado integrado de Psicologia e de 2º ano de
mestrado de Psicologia (desde que habilitados com 1º ciclo em
Ciências Psicológicas ou Psicologia)

José Carlos Ferreira
Neurologista pediátrico
Rita Antunes
Psicóloga, especialista em psicologia clínica e da saúde; e especialista
em psicologia educacional
Inês Pessoa e Costa
Psicóloga, especialista em psicologia clínica e da saúde
Sónia Neves
Psicóloga
Susana Miranda
Psicóloga, especialista em psicologia clínica e da saúde
Sandra Afonso
Pediatra do desenvolvimento
Paula Medeiros
Pedopsiquiatra
Sandra Ruivinho
Terapeuta da fala
Ana Cadete
Medicina física e reabilitação, especialista em desenvolvimento
infantil, centro de paralisia cerebral

OBJECTIVOS
• Reconhecer as principais características do desenvolvimento infantil
• Distinguir e sinalizar precocemente as alterações no desenvolvimento infantil
• Aprofundar conhecimentos sobre as principais perturbações
do neurodesenvolvimento
• Avaliar a criança em equipa multidisciplinar e promover a articulação
entre os principais contextos onde se insere: a família e a escola.
PROGRAMA (21h)
• Desenvolvimento saudável e Atraso no Desenvolvimento: quando referenciar?
• As alterações no desenvolvimento e o mapeamento cerebral/neurológico: quais as consequências na aprendizagem?
• Estimulação Precoce: o que é e a quem se destina?
• Perturbações do Espetro do Autismo
• Perturbações do Comportamento
• Perturbações da Linguagem
• Perturbações Específicas da Aprendizagem
• Medidas inclusivas e adaptações escolares

CALENDARIZAÇÃO
Mais informações no nosso site fa.ispa.pt ou através de fa@ispa.pt
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20

FORMADORES
Equipa da Unidade de Neurodesenvolvimento do Hospital CUF Descobertas
e outros formadores convidados:

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA
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VALOR
160€

RELAÇÃO TERAPÊUTICA

COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS PARA ALÉM DA TEORIA E DA TÉCNICA EM CONTEXTO PRESENCIAL E ONLINE
2º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Médicos, psicólogos, assistentes sociais, professores,
enfermeiros e outros profissionais das áreas da Saúde
e das ciências humanas
• Finalistas do mestrado integrado de Psicologia e de
2os ciclos de Psicologia

FORMADOR
Nuno Salema
Psicólogo Clínico. Psicoterapeuta Corporal. Formador
nas áreas de Comunicação, Liderança e Relacionamento
Interpessoal
CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão das 18h00 às 21h00, nos seguintes dias:

OBJECTIVOS
• Sensibilizar para o impacto da dimensão relacional na
eficácia do processo terapêutico.
• Aprendizagem teórico-práctica de competências interpessoais de comunicação
• Potenciar a competência comunicacional e relacional
em contexto terapêutico
• Optimizar a intervenção terapêutica, aliando a dimensão empática às competências teóricas e técnicas
• Capacitar para o atendimento e acompanhamento Online.

Abril: 20, 21, 22, 27, 28 e 29
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20

PROGRAMA (18h)
• Neurobiologia Interpessoal
• Teoria Polivagal de Interação Social aplicada à Relação Terapêutica
• Stresse, ansiedade e trauma - Perspetiva psicossomática
• Exploração vivencial dos Princípios de Espaço Terapêutica,
Presença, Escuta Ativa, Ressonância Empática e Encontro
na relação terapêutica

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA

SEXUALIDADE NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

VALOR
120€

NOVO

1º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Psicólogos, educadores, enfermeiros, médicos, terapeutas
ocupacionais, fisioterapeutas e licenciados em reabilitação
psicomotora, educação física, desporto e ciências sociais e
humanas

Lúcia Ramiro
Professora de Português e Inglês (U. Évora). Mestre em
Sexologia (U.Lusófona) Doutorada em Educação para a
Saúde (FMH-UL). Investigadora do Instituto de Saúde
Ambiental (ISAMB/FML-UL). Coordenadora executiva
do projeto europeu Y- SAV- Youth Sexual Violence/EU.

OBJECTIVOS
• Melhorar os conhecimentos e as competências para
intervir na temática sobre a sexualidade na infância
e na adolescência de acordo com as diferentes profissões e especialidades;
• Desenvolver processos de identificação de necessidades de formação e participar na articulação das
respostas a essas necessidades

CONFERENCISTA
Margarida Gaspar de Matos
Psicóloga. Professora Catedrática na Universidade de Lisboa. Doutorada pela FMH/UL com agregação pelo IHMT/
UNL. Investigadora do ISAMB/FML-UL. Coordenadora
Nacional do projeto Aventura Social que inclui os projetos
europeus HBSC/OMS. KIDSCREEN/EU. TEMPEST/EU;
DICE/EU; RICHE/EU; Y- SAV-Youth Sexual Violence/EU.

PROGRAMA (18h)
• Sexualidade - Conceito Sexualidade. Sexualidade ao longo
da história. Sexualidade e Ciclo de Vida
• Sexualidade na infância - Questões normativas e desenvolvimentais. Educação para a sexualidade. Investigação HBSC
• Sexualidade na adolescência - Questões normativas e desenvolvimentais. Educação para a sexualidade. Investigação
HBSC/SSREU, HBSC/JUnP, Vida Sem SIDA

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão aos sábados, das 10h00 às
13h00, nos seguintes dias:
Maio: 8, 15, 22 e 29 | Junho: 5 e 12
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20

FORMADORAS
Marta Reis
Psicóloga Clínica. Mestre em Sexologia (U.Lusófona).
Doutorada em Educação para a Saúde (FMH-UL). Investigadora da equipa do projeto Aventura Social.e do
Instituto de Saúde Ambiental (ISAMB/FML-UL).

Acesso a diploma de pós-graduação
em Educação Sexual: Intervir na promoção e bem-estar da saúde sexual e reprodutiva
Consulte pág. 16

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA
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VALOR
130€

TRABALHO TERAPÊUTICO DE HISTÓRIAS DE VIDA
INTRODUÇÃO
2º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais que
trabalhem nas áreas da adoção e/ ou trauma, terceira
idade e trabalho com refugiados

• Recolha de informação e cronologia de vida
• A linha de vida
• Atividades práticas que ajudam a explorar trauma, identidade, sentido de pertença e continuidade

OBJECTIVOS
• Ajudar os profissionais a considerar, refletir e contribuir
para que o paciente trabalhe a sua identidade
• Usar o trabalho de história de vida como processo de
cura das crianças traumatizadas
• Oferecer uma estrutura sólida para o processo de criar
um livro de história de vida
• Dar oportunidade para experienciar na primeira pessoa atividades que ajudam no trabalho de história de vida, no sentido
expandir a capacidade de comunicar com o paciente
• Adaptar o trabalho terapêutico de história de vida para
populações como terceira idade ou refugiados, no sentido de trabalhar identidade e sentimento de pertença.

FORMADORA
Filipa Alvarez
Psicóloga Clínica e mestre em Psicologia Legal pelo ISPA Instituto Universitário. MA em Play Therapy pela Roehampton
University, Londres. Certificação em Filial Therapy pelo Family Enhancement & Play Therapy Center, Inc., Níveis 1 e 2 em
Theraplay, Therapeutic Life Story Work, Nível 1 em Dyatic Developmental Psychotherapy. Trabalha no sistema de proteção
de menores do Reino Unido

PROGRAMA (20h)
• Noções básicas de vinculação
• Noções básicas de trauma
• Breve abordagem à adoção
• Breve abordagem à terceira idade
• Breve abordagem à temática dos refugiados
• O processo do trabalho terapêutico de história de vida

Abril: 23 e 24 | Maio: 7 e 8

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão das 18h30 às 21h30 e das 9h30
às 13h e das 14h às17h30 nos seguintes dias:

INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA

VALOR
120€

COACHING PARA A LIDERANÇA
11º CURSO | CORPORATE SOLUTIONS
DESTINATÁRIOS
• Directores, Chefias de departamento, quadros médios,
chefes de projecto, responsáveis e directores de projecto,
membros de equipas de projecto, gestores com actividades críticas para o negócio, consultores e auditores internos, directores comerciais e de marketing, directores
de Recursos Humanos

• Libertar o potencial pessoal e capacitar a equipa a fazê-lo usando
metodologias de Coaching Comportamental e Motivacional
• Criar o PDE – Plano de Desenvolvimento de Equipa
FORMADORA
Teresa Marta
Mestre em relação de Ajuda, ISPA. Licenciada em Ciências da Comunicação, FCSH, UNL e pós-graduação em
Marketing de Serviços, U. Católica. Formadora e Consultora de Estratégia de Negócios. Coach certificada
pela The Human Element Internacional. Fundadora da
Academia da Coragem – Clínica da Concretização

OBJECTIVOS
• Aumentar os níveis de confiança dentro das equipas
(individuais e colectivo)
• Inspirar e motivar as pessoas à performance
• Perceber o que gera medos e resistências nas equipas
• Gerir conflitos de forma produtiva e positiva
• Desenvolver a motivação, a cooperação e o espírito de equipa
• Aumentar a produtividade
• Criar mudança cultural no seio das equipas
• Desenvolver equipas de elevado rendimento através
do uso do Coaching Motivacional e Comportamental

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão das 19h00 às 22h00 nos seguintes
dias:
Maio: 6, 7, 13 e 14
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 15

PROGRAMA (12h)
• Autenticidade, abertura e determinação pessoal
• A autenticidade como base da resolução de conflitos
• Escolhas e co-responsabilidade face a opções e resultados
• Técnicas de Feedback e escuta activa
• O impacte do nosso comportamento na nossa eficácia (controlo-abertura-inclusão)
• Flexibilidade e rigidez – o impacte do nosso comportamento na equipa
• Os nossos mecanismos de distorção
• Identificar as crenças que limitam a nossa eficácia

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA
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VALOR
125€

ACESSO A DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ATRAVÉS
DA FORMAÇÃO CONTÍNUA
4

4 Áreas de formação?

Sabia que pode obter um Diploma
de Pós-Graduação através de formação
contínua?

• Avaliação Psicológica 120h (15 ECTS)
- Avaliação Psicológica da Criança (32 h)
- Avaliação Psicológica do Adulto e do Idoso (24 h)
- Avaliação Psicológica de Condutores (21 h)
- WISC III (15 h)
- Técnica Rorschach (24 h)
• Avaliação em Psicologia Forense 72h (8 ECTS)
- Avaliação em Psicologia Forense (18 h) - Acreditada pela

4 Como?
• Poderá obter Diploma de Pós-Graduação mediante a
realização de acções de formação contínua.
• Se realizar a totalidade das acções duma área for submetido ao processo de avaliação das aprendizagens
(com aproveitamento em todas as acções) poderá
obter o Diploma de Pós Graduação.
• Em qualquer caso, poderá frequentar acções dessas
áreas sem ser com a finalidade de obter Diploma de
Pós-Graduação.

ORDEM DOS PSICÓLOGOS

- Avaliação em Psicologia Forense em sede de Processo
Cível (24 h) - Acreditada pela ORDEM DOS PSICÓLOGOS
- Avaliação em Psicologia Forense em sede de Processo
Penal (28 h) - Acreditada pela ORDEM DOS PSICÓLOGOS
• Acolhimento de Crianças e Jovens em Risco 66h (8 ECTS)
- Acolhimento de Emergência Crianças e Jovens em Risco (18 h)
- Intervenção Terapêutica e Educativa em Instituições
		 de Acolhimento de Crianças (18 h)
- Trabalho com Grupos em Instituições de Acolhimento
de Crianças (15 h)
- Gestão e Liderança em Instituições de Acolhimento
		 de Crianças (15 h)

4 Quais as vantagens?
• Esta modalidade permite que aceda a uma especialização
universitária com:
		 - Maior flexibilidade de tempo: não necessita de
		 realizar toda a formação seguida ou apenas num ano
		 - Maior flexibilidade de pagamento: este é realizado
		 à medida da formação que vai realizando

• Neuropsicologia Clínica 150h (20 ECTS)
- Neuropsicologia Clínica do Adulto (60 h)
- Neuropsicologia Clínica do Idoso (30 h)
- Neuropsicologia Pediátrica (60 h)
• Expressões Criativas e Terapêuticas 93h (10 ECTS)
- Introdução ao Psicodrama (42 h)
		 - Colaboração com a SOCIEDADE PORTUGUESA DE PSICODRAMA
- Introdução ao Sociodrama (18 h)
		 - Colaboração com a SOCIEDADE PORTUGUESA DE PSICODRAMA
- Mediações criativas, pedagógicas e terapêuticas (15 h)
		 - Colaboração com a SOCIEDADE PORTUGUESA DE ARTE-TERAPIA
- Arte e jogos em terapia (18 h)
		 - Colaboração com a SOCIEDADE PORTUGUESA DE ARTE-TERAPIA

4 Qual a duração?
• Deverá frequentar todas as acções da área de formação
até a um nº de anos igual ao nº de acções + 1 ano.
4 A partir de quando?
• O acesso ao Diploma de Pós-Graduação é só para
acções que sejam frequentadas a partir de Janeiro de 2016.
Não tem efeito retroactivo.

• Linguagem e Dificuldades de Aprendizagem 72h (8 ECTS)
- Linguagem (18 h)
- Linguagem escrita (18 h)
- Dislexia. Avaliação e intervenção (18 h)
- Discalculia. Avaliação e intervenção precoce (18 h)

CONT. »
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• Promoção do Bem-Estar do Idoso 72h (8 ECTS)
- Cuidados na saúde do idoso (24 h)
- Envelhecimento activo. Responsabilidade e desafios (12 h)
- Animação sócio-cultural com idosos (20 h)
- Arte-terapia com idosos. Criatividade no envelhecer (15 h)
• Educação Sexual 70h (8 ECTS)
- Literacia Sexual (20h)
- Flexibilidade da Educação Sexual no Contexto Escolar (20h)
- Sexualidade na Infância e na Adolescência (18h)
- Sexualidade no Envelhecimento (12h)
• Psicologia nos Cuidados de Saúde Primários
66h (8 ECTS)

- Psicologia nos Cuidados de Saúde Primários (20h)
- Intervenção na Mudança de Comportamento de Saúde
(18h)
- Gestão da Doença Crónica (18h)
- Gestão de Projectos em Saúde (16h)
• Saúde Mental em Contexto Escolar 78h (8 ECTS)
- Promoção da Saúde Mental em Contexto Escolar (18h)
		 - Acreditada pela ORDEM DOS PSICÓLOGOS
- Impacto da Saúde Mental no Comportamento
		 dos Jovens (20h)
- Factores de Risco e Protecção da Saúde Mental
		 em Contexto Escolar (20h)
- Papel da Família, Comunidade, Amigos e Escola
na Promoção da Saúde Mental (20h)
• Psicologia Vocacional e do Desenvolvimento da Carreira
90h (10 ECTS)

- Aconselhamento Vocacional Aplicado - Jovens Adolescentes (36h)
		 - Acreditada pela ORDEM DOS PSICÓLOGOS
- Aconselhamento Vocacional e de Carreira Aplicado
- Jovens Adultos (18h)
- Intervenção em Aconselhamento de Carreira com Adultos
(18h)
- Balanço de Competências - Instrumento de Desenvolvimento Profissional e Pessoal (18h)

INFORMAÇÕES: fa@ispa.pt
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PÓS-GRADUAÇÕES
O ISPA - FORMAÇÃO AVANÇADA organiza toda a formação
não conducente a grau académico: pós-graduações, formação
contínua e e-learning. Oferece oportunidades de formação
com diferentes tipologias e modalidades, para quem deseja
conciliar trabalho e vida pessoal com os seus projectos de
desenvolvimento profissional e especialização.

PÓS-GRADUAÇÕES
2021/2022
PRESENCIAIS

• CRIMINOLOGIA | 2.ª EDIÇÃO
• LITERACIA EM SAÚDE NA PRÁTICA | 4.ª EDIÇÃO
• PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL | 2.ª EDIÇÃO
• PSICOGERONTOLOGIA | 11.ª EDIÇÃO
• PSICOLOGIA FORENSE | 2.ª EDIÇÃO
• TERAPIA ASSISTIDA POR ANIMAIS | 9.ª EDIÇÃO
E-LEARNING

• PSICOLOGIA DO DESPORTO E DA ACTIVIDADE FÍSICA
• PSICOLOGIA PARA NÃO PSICÓLOGOS: APLICAÇÕES EM CONTEXTO
DE TRABALHO

ISPA - FORMAÇÃO AVANÇADA
T. 218 811 785/23
F. 218 860 954
FA@ISPA.PT | FA.ISPA.PT

PÓS
GRADUAÇÕES
FORMAÇÃO
CONTÍNUA
E-LEARNING
ISPA - FORMAÇÃO AVANÇADA
T. 218 811 785/23 | F. 218 860 954
FA@ISPA.PT

FA.ISPA.PT
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