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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.

Miguel Tecedeiro
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

CRÉDITOS PARA
FORMAÇÃO CONTÍNUA

10% / para sócios de: Sindicato Nacional dos Psicólogos • 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 • 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
E DE CARREIRA APLICADO
JOVENS ADULTOS

NOVO
Solicitada a acreditação pela Ordem dos Psicólogos Portugueses

1º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Psicólogos

FORMADOR
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.

OBJECTIVOS
• Identificar características e tarefas do desenvolvimento
vocacional e psicossocial nesta fase do ciclo de vida
• Categorizar os vários contextos de desenvolvimento
e construção da identidade pessoal e vocacional dos
jovens adultos
• Saber planear, desenvolver e avaliar intervenções em aconselhamento vocacional e de carreira no percurso formativo
pós-secundário, designadamente o ensino superior
• Identificar as principais dificuldades de transição para a
vida adulta e promover comportamentos de adaptabilidade e empregabilidade

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão aos sábados das 10h00 às
13h00 e das 14h00 às 17h00, nos seguintes dias:
Outubro: 23 e 30 | Novembro: 6
*
10h00 às 12h00
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20

PROGRAMA (18h)
• Desenvolvimento psicológico e vocacional do jovem adulto:
modelos de desenvolvimento psicológico e psicossocial.
• Prática da consulta psicológica individual, desenvolvimento vocacional e programas de promoção de estratégias de
”coping” para estudantes universitários
• Tarefas e comportamentos de carreira na transição para a vida ativa
• Estudo e análise de casos práticos de aconselhamento vocacional e de carreira com jovens adultos

Acesso a diploma de pós-graduação
em Psicologia Vocacional e do Desenvolvimento da Carreira
Consulte pág. 18

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA

VALOR
100€

AUTOCUIDADO, GESTÃO DO STRESS E PREVENÇÃO
DO BURNOUT PROFISSIONAL

MANTER UMA CARREIRA DE SUCESSO SAUDÁVEL COM ESTRATÉGIAS BASEADAS NA EVIDÊNCIA
2º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Psicólogos, médicos, educadores, professores e outros profissionais cuidadores
• Finalistas do Mestrado Integrado em Psicologia e finalistas nos 2ºs
ciclos de Psicologia e Educação

Experiência de intervenção individual e em grupo com profissionais de saúde e educação, é praticante de técnicas de relaxamento
desde 2005 e de meditação desde 2010, tendo realizado diversos
cursos na área. Professora certificada de meditação (250h) Meditation Teacher Training, pela Yoga Alliance International/DGERT).

OBJECTIVOS
• Refletir sobre as experiências de stresse e burnout
• Identificar as causas, sintomas e consequências, bem como as
diferenças entre stress e burnout
• Ampliar conhecimentos sobre inteligência emocional, stress e burnout
• Desenvolver competências de autocuidado para gestão do
stress, prevenção do burnout e aumento do bem-estar e saber
aplicá-las no quotidiano

https://www.linkedin.com/in/jordanapintocardoso/
CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão das 18h30 às 20h00 e das 10h00 às
13h00, nos seguintes dias:
Outubro: 14, 15, 16, 21, 22 e 23
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20

PROGRAMA (12h)
• As emoções, o stress e o burnout: O que são? De onde vêm? Para onde vão?
• Autocuidado e Prevenção
FORMADORA
Jordana Pinto Cardoso
Psicóloga Especialista em Psicologia Clínica e da Saúde. Formadora Certificada desde 2011. Consultora. Doutorada em Psicologia do Desenvolvimento (ISPA-Instituto Universitário). Terapeuta
Certificada Internal Family Systems Nível 2 pelo IFS Institute. Psicoterapeuta em treino na Sociedade Portuguesa de Psicoterapias
Construtivistas.

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA
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VALOR
120€

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE CONDUTORES
15º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Psicólogos que pretendam desenvolver conhecimentos
e competências no domínio da avaliação psicológica de
condutores de acordo com a legislação em vigor
• Finalistas do mestrado integrado de Psicologia e de
2ºos ciclos de Psicologia (desde que habilitados com
1º ciclo em Ciências Psicológicas ou Psicologia)

FORMADORA
Paula Rocha
Mestre em psicologia social e das organizações, ISCTE, licenciada em psicologia, FPCE, Univ.Lisboa e pós-graduada
em gestão de recursos humanos, Univ. Católica.
Frequência da especialização em psicoterapia cognitiva e
comportamental, APTCC

OBJECTIVOS
• Sensibilizar para a importância da avaliação psicológica
de condutores e conhecer conceitos e princípios básicos
que permitam implementar todas as fases do processo
avaliativo
• Promover a consciencialização sobre o impacto destas
medidas na diminuição da sinistralidade automóvel
• Desenvolver competências teóricas e técnicas inerentes
à avaliação psicológica e compreender a sua aplicação
em Psicologia do Tráfego

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão nos seguintes dias:
15 Setembro das 18:30 às 22:00
17 Setembro das 18:30 às 22:00
18 Setembro das 09:30 às 13:00
22 Setembro das 18:30 às 22:00
24 Setembro das 18:30 às 22:00
25 Setembro das 09:30 às 13:00
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20

PROGRAMA (21h)
• Conceitos gerais sobre avaliação psicológica
• Avaliação Psicológica de Condutores; Princípios orientadores
e particularidades da Psicologia do Tráfego; Enquadramento
legal – DL 313/2009 e DL 138/2012;
• Análise e interpretação dos resultados; Conhecer a informação
contida no relatório de cada teste; Compreender o significado das
variáveis de teste; Interpretar o resultado à luz da legislação vigente
• Entrevista individual

Acesso a diploma de pós-graduação
em Psicologia Vocacional e do Desenvolvimento da Carreira
Consulte pág. 18

FORMAÇÃO
À DISTÂNCIA

TOTALIDADE
165€

FRACCIONADA
90€ x 2 Mens

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA CRIANÇA
33º CURSO

Solicitada a renovação da acreditação à Ordem dos Psicólogos Portugueses

DESTINATÁRIOS
• Psicólogos
• Finalistas do mestrado integrado de Psicologia
• Finalistas de 2º Ciclos de Psicologia (desde que habilitados
com 1º Ciclo em Ciências Psicológicas ou Psicologia)

FORMADORA
Sílvia Duarte
Psicóloga Clínica. Especialista em Psicologia Clínica e da
Saúde, em Psicologia da Educação e em Psicoterapia.
Psicóloga na Escola Luís Madureira - Santa Casa da Misericórdia da Amadora.

OBJECTIVOS
• Aprofundar conhecimentos e prática de avaliação clínica e psicométrica de crianças, com vista à realização
do diagnóstico psicológico
• Treino de aplicação e interpretação de provas psicométricas e projectivas: Escala de Griffith’s; Provas Grafoperceptivas (Bender; Baby-Bender, Rey); Competências
cognitivas(WPPSI-R, WISC III, matrizes de Raven). Provas
projectivas (Desenho Temático, CAT,TAT, TAT-E, Rorscharch)
• Integração interpretativa dos dados obtidos a partir da
observação, entrevista e análise qualitativa das provas
psicométricas e/ou projectivas aplicadas, a partir da
discussão de casos clínicos
• Aprofundar conhecimentos sobre desenvolvimento e psicopatologia com referência aos sistemas de classificação
nosológica
• Treino na formalização oral e/ou escrita das conclusões da avaliação psicológica na perspectiva da
compreensão dinâmica da criança, fundamentando a
formulação do diagnóstico e a orientação proposta.

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão das 18h30 às 22h30, nos seguintes
dias:
Outubro: 6, 13, 20 e 27 | Novembro: 3, 10, 17 e 24
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20
A obtenção dos créditos OPP supõe avaliação com estudo de casos
Acesso a diploma de pós-graduação
em Avaliação Psicológica
Consulte pág. 18

PROGRAMA (32h)
• Introdução
• Primeira infância
• Idade escolar

FORMAÇÃO
À DISTÂNCIA
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TOTALIDADE
278€

FRACCIONADA
100€ x 3 Mens

AVALIAÇÃO EM PSICOLOGIA FORENSE
EM SEDE DE PROCESSO CÍVEL
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)

• Elaboração de relatório forense
FORMADORA
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
em Psicologia Forense no ISPA - Formação Avançada

OBJECTIVOS
• Caracterizar o enquadramento legal e os princípios
éticos aplicáveis à avaliação pericial.
• Elaborar um processo de avaliação pericial tendo em
conta as orientações nacionais e internacionais.
• Aplicar os regimes de contactos às especificidades de
cada situação.
• Distinguir o exercício das responsabilidades parentais
em diversas situações específicas.
• Identificar as competências técnico-científicas para a
elaboração de relatórios periciais forenses.

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão às sextas-feiras das 18h00 às 21h00
e aos sábados das 10h00 às 13h00, nos seguintes dias:
Outubro: 15 e 16, 22 e 23, 29 e 30
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20

PROGRAMA (18h)
• Enquadramento geral - Enquadramento legal. Princípios éticos
• Processo de avaliação
• Situações específicas
• Parecer - Faixas etárias das crianças. Exercício conjunto das
responsabilidades parentais: como, quando e porquê?

A obtenção dos créditos OPP supõe avaliação continua.
Acesso a diploma de pós-graduação
em Avaliação Psicológica Forense
Consulte pág. 18

FORMAÇÃO
À DISTÂNCIA

TOTALIDADE

FRACCIONADA

175€

96€ x 2 Mens

CORPO, ESCUTA E EMPATIA EXPERIENCIAL
INTRODUÇÃO AO FOCUSING

NOVO

1º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Médicos, psicólogos, assistentes sociais, professores,
enfermeiros e outros profissionais da área das ciências
humanas
• Finalistas do mestrado integrado de Psicologia e de
2ºs ciclos de Psicologia

FORMADOR
João da Fonseca
Psicólogo clínico, psicoterapeuta existencial pela Sociedade
Portuguesa de Psicoterapia Existencial (SPPE). Formador
e psicoterapeuta orientado pelo Focusing, certificado pelo
The International Focusing Institute (TIFI)

OBJECTIVOS
• Contextualizar a origem, propósito e natureza do Focusing, processo de regulação e desenvolvimento
emocional criado por Eugene Gendlin (Univ. Chicago)
• Sensibilizar para a dinâmica e o diálogo entre a experienciação sentida do corpo e a criação de significados e simbolizações coerentes a partir do que nele vivenciamos
• Aceder à sabedoria implícita do corpo que é própria de
cada pessoa e que transcende qualquer cultura ou era

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão aos sábados das 10h00 às
13h00 e das 14h00 às 17h00 nos seguintes dias:
Outubro: 23 | Novembro: 6
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20

PROGRAMA (12h)
Módulo 1
• Introdução e contextualização
• Os 6 passos do método e a atitude de Focusing
• Corpo, emoções e necessidades
Módulo 2
• O crítico interno
• Escuta de si e do outro
• Prática sustentada das parcerias de Focusing

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA
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VALOR
90€

DESENVOLVIMENTO TRANSPESSOAL
INTEGRANDO A ESPIRITUALIDADE
13º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Profissionais de qualquer área de actividade com formação
superior, interessados em aprofundar a ligação entre espiritualidade e a psicologia, bem como o seu respectivo papel no
desenvolvimento da consciência do ser humano
• Finalistas do mestrado integrado de Psicologia e de 2ºs ciclos
• Finalistas de 1ºs ciclos de Desenvolvimento Comunitário e de
Reabilitação e Inserção Social

FORMADORES
Mário Resende
Psicoterapeuta pela EUROTAS. Formador em Terapias Transpessoais
Vítor José Rodrigues
Psicólogo clínico, psicoterapeuta, orador e escritor
Alexandre Fernandes
Psicólogo, Doutorando em Psicologia, Investigador, Docente no
ISPA- Instituto Universitário e Psicoterapeuta
Manuela Maciel
Psicóloga social e clínica. Psicoterapeuta didacta da Sociedade
Portuguesa de Psicodrama
João da Fonseca
Psicólogo clínico. Psicoterapeuta pela Sociedade Portuguesa de
Psicoterapia Existencial (SPPE). VP da ALUBRAT. Coordenador
certificado de Focusing, certificado pelo TFI-Nova Iorque

OBJECTIVOS
• Enquadrar o conceito de Transpessoal e respectiva psicologia
oficializada em 1969 por intermédio de A. Maslow, V. Frankl, S.
Grof, J. Fadiman, A. Sutich e Carl Rogers
• Clarificar a importância da espiritualidade e das suas tradições
místicas, como caminho para o desenvolvimento das esferas
individuais, colectivas e planetárias
• Referenciar mudanças paradigmáticas no campo científico que têm
vindo a reformular as visões do universo, do Homem e da consciência
• Sensibilizar para algumas práticas de orientação Transpessoal,
nomeadamente para as que utilizam a potencialidade da consciência como meio de produzir efeitos heurísticos e saudáveis
para existência individual

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão aos sábados das 09h30 às 13h00 e das
14h00 às 17h30 nos seguintes dias e horas:
Outubro: 16 e 30
Janeiro 2022: 8

PROGRAMA (42h)
• O que é o Transpessoal?
• Souldrama
• Tensões, Personalidade e Transcendência
• Respiração Holotrópica
• Neurociências da Espiritualidade
• Focusing: A Sabedoria Implícita do Corpo

|

Novembro: 13 e 27

Dezembro: 18

|

INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20

FORMAÇÃO
À DISTÂNCIA

TOTALIDADE

FRACCIONADA

210€

77€ x 3 Mens

DISCALCULIA

AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO
Solicitada a acreditação à Ordem dos Psicólogos Portugueses

4º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Educadores de infância, professores do Ensino Básico
e Secundário, psicólogos e membros estagiários da
Ordem dos Psicólogos, técnicos em educação especial e de outras áreas de Educação

FORMADORA
Lília Marcelino
Psicóloga. Doutorada em Educação. Investigadora integrada,
CICANT - Universidade Lusófona. Docente IPLuso - Instituto
Politécnico da Lusofonia. Diretora do Núcleo da Discalculia.

OBJECTIVOS
• Proporcionar um quadro de referência teórico e prático na
identificação, avaliação e intervenção nas Dificuldades na
Aprendizagem da Matemática
• Preparar os formandos a adquirir competências que lhes
permitam identificar atempadamente crianças em risco
de terem dificuldades futuras na matemática, avaliar e
intervir nas Dificuldades na Aprendizagem da Matemática
em crianças e jovens com diferentes graus de severidade,
que vão desde o Baixo Desempenho na Matemática à
Discalculia Desenvolvimental.

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão das 09h30 às 13h30 e das
14h30 às 16h30, nos seguintes dias:
Outubro: 9, 16 e 23
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20
Acesso a diploma de pós-graduação
em Linguagem e Dificuldades de Aprendizagem
Consulte pág. 18

PROGRAMA (18h)
• Modelo de desenvolvimento numérico da criança pré-escolar
• Dificuldades na Aprendizagem da Matemática - do Baixo
Desempenho em Matemática à Discalculia
• Identificação e Avaliação nas Dificuldades na Aprendizagem
da Matemática
• Intervenção em Discalculia e Dificuldades na Aprendizagem
da Matemática

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA

11

VALOR
130€

FLEXIBILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SEXUAL

NOVO

1º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Psicólogos, professores, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, educadores
sociais, educadores de infância e outros profissionais de
saúde, de reabilitação e educação. Finalistas das áreas
anteriores

Lúcia Ramiro
Professora de Português e Inglês (U. Évora). Mestre em
Sexologia (U. Lusófona)
Gina Tomé
Psicóloga. Faculdade de Motricidade Humana, UL e Instituto de Saúde Ambiental/Faculdade de Medicina de
Lisboa, UL.

OBJECTIVOS
• Treinar a construção de programas e ações de educação
sexual dirigidas a distintos grupos alvo
• Desenvolver competências para conceber, planificar e
gerir programas de educação sexual

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão das 10h00 às 13h00 nos seguintes
dias:
Setembro: 25* | Outubro: 2, 9, 16, 23 e 30*
*

PROGRAMA (18h)
• Modelos de educação sexual
• Educação sexual na infância, na pré-adolescência na adolescência
• Educação sexual para pais
• Educação sexual na deficiência
• Educação sexual na comunidade
• Investigação em educação sexual

9h00 às 13h00

INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20
Acesso a diploma de pós-graduação
em Educação Sexual: Intervir na promoção e bem-estar da saúde sexual e reprodutiva
Consulte pág. 18

FORMADORA
Marta Reis
Psicóloga. Faculdade de Motricidade Humana, UL e Instituto
de Saúde Ambiental/Faculdade de Medicina de Lisboa, UL.

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA

VALOR
130€

GESTÃO DE EMOÇÕES

APLICAÇÃO PRÁTICA ÀS ÁREAS PESSOAL, SOCIAL E PROFISSIONAL
8º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Professores, educadores de infância, médicos, psicólogos, enfermeiros,
assistentes sociais, educadores sociais, técnicos de reabilitação e inserção social, terapeutas ocupacionais, técnicos de recursos humanos
• Finalistas do mestrado integrado em Psicologia, finalistas de 2ºs
ciclos de Psicologia e finalistas das outras áreas

FORMADOR
Ana Isabel Correia
Professora, formadora e palestrante na área da Gestão de emoções.
Doutorada em Ciências da Educação (Psicologia e Educação), Mestre em Ciências da Educação (Investigação e Intervenção Educativa),
Formadora creditada (CCPFC) na área de Educação e Desenvolvimento e Relações Humanas. Formadora em Educação Emocional,
pela Fundação para a Educação Emocional (FEM) de Barcelona,
Investigadora na PAIDEIA – Associação Internacional para o Desenvolvimento da Educação Emocional. Coach internacional. Autora
do livro “Gestão de emoções para professores e educadores – 45
exercícios práticos”, da editora Livros Horizonte.

OBJECTIVOS
• Compreender o contexto atual de Portugal e do mundo, na área da
saúde mental e bem-estar: seus constrangimentos e desafios.
• Distinguir os conceitos de emoção, inteligência emocional e educação
emocional.
• Adquirir uma maior consciência sobre as próprias emoções,
pensamentos e comportamentos.
• Identificar emoções nos outros.
• Praticar diferentes técnicas que permitem gerir estados emocionais
negativos.
• Praticar diferentes técnicas para gerar de forma consciente estados
emocionais positivos.
• Identificar competências potencializadoras da sensação de bem-estar.

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão às quartas-feiras das 18h00 às 21h00 e
aos sábados das 10h00 às 13h00, nos seguintes dias:
Outubro: 6, 9, 13, 16, 20 e 23
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20

PROGRAMA (18h)
• Constrangimentos e desafios do contexto atual, na área da saúde mental
em Portugal e no mundo
• Emoção e fisiologia das emoções
• Inteligência Emocional e Educação Emocional em contexto de trabalho
• Competências para a saúde mental e bem-estar

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA

12

VALOR
115€

INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA NO LUTO
Acreditado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses

3º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Psicólogos
• Estudantes de 2os ciclos de Psicologia Clínica e de
Psicologia da Saúde (desde que habilitados com 1º
ciclo em Ciências Psicológicas ou Psicologia)

FORMADOR
Eduardo Carqueja
Doutorado em Bioética. Pós-graduado em Luto. Mestre
em Ciências Religiosas, área Fé e Psicoterapia. Licenciado em Psicologia Clínica. Bacharel em Enfermagem.
Especialista em Psicologia Clínica e da Saúde (OPP). Assistente Principal de Psicologia Clínica (Centro Hospitalar
Universitário de S. João, EPE). Membro da Comissão de
acompanhamento da implementação do modelo de intervenção diferenciada no luto prolongado (Ministério da
Saúde). Coordenador do Grupo de Trabalho Intervenção
em Cuidados Paliativos (OPP). Presidente da Delegação
Regional Norte da Ordem dos Psicólogos Portugueses.
Deputado Municipal da Assembleia Municipal do Porto.

OBJECTIVOS
• Fornecer conhecimentos sobre o processo de luto
• Qualificar em intervenções individuais, familiares, grupais
e comunitárias em processo de luto
PROGRAMA (14h)
Módulo 1
• Reflexão e preparação individual para as perdas e luto
Módulo 2
• Conceptualização e marcos teóricos do Luto - Definições
de Luto. Características de um processo de Luto apropriado. Evolução conceptual do Luto: uma revisão dos
modelos teóricos. Mediadores do processo de luto.
Luto: apropriado vs Prolongado
Módulo 3
• Intervenção no processo de Luto - Princípios para uma intervenção facilitadora de um Luto apropriado. Modelo
de tarefas de Worden: uma referência para a prática

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão das 18h30 às 21h30, nos dias:
Outubro: 11, 12, 13, 14 e 15*
*(18h30-20h30)

INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20
A obtenção dos créditos OPP supõe avaliação continua.

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA

VALOR
150€

INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA
NO PROCESSO DE ADOPÇÃO
2º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogos, educadores
sociais, terapeutas ocupacionais, professores e educadores
de infância
• Finalistas das áreas acima referidas

FORMADORA
Filipa Alvarez
Psicóloga clínica, mestre em Psicologia Legal. Play Therapist (British Association for Play Therapist) na área da proteção de crianças e jovens. Supervisora clínica certificada
e registada de Play Therapists. Formação em Theraplay®
(níveis 1 e 2) com agência de adoções Family Futures em
parceria com The Theraplay Institute (Chicago). Formações/certificações em Dyadic Developmental Psychotherapy (nível 1), Filial Therapy, Child Parent Relationship Therapy
(Roehampton University / Garry Landreth), Therapeutic Life
Story Work e Integrative Sandplay Therapy Studie. Professora de yoga de adultos e crianças. Formadora externa
no ISPA - Formação Avançada nas áreas da Play Therapy,
Adoção, Trabalho Terapêutico de História de Vida

OBJECTIVOS
A finalidade é sensibilizar para a importância da intervenção
terapêutica no processo pré e pós-adopção, com os seguintes
objectivos:
• Adquirir conceitos básicos em adopção: vinculacão,
perda e trauma
• Desenvolver competências na intervenção pré e pós-adopção
• Saber utilizar algumas actividades criativas (no pré e
no pós-adoção)
• Desenvolver competências na comunicação e relação
com crianças adoptadas / famílias adoptivas

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão das 18h30 às 21h30 nos seguintes
dias:

PROGRAMA (16h)
• Introdução
• Situação terapêutica
• Processo terapêutico

Outubro: 11, 13, 16, 19 e 21
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA

13

VALOR
120€

NEUROPSICOLOGIA PEDIÁTRICA
6º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Psicólogos
• Finalistas do mestrado integrado de Psicologia
• Finalistas de 2º Ciclos de Psicologia (desde que habilitados com 1º Ciclo em Ciências Psicológicas ou Psicologia)

Isabel Almeida
Universidade Nova de Lisboa
Vítor da Fonseca
Faculdade de Motricidade Humana, UTL
Maria João Vaz de Barros
Fisiocare
Octávio Moura
Psicólogo, especialista nas áreas da dislexia, dificuldades
de aprendizagem e perturbações do comportamento
Pedro Cabral
Neurologista pediátrico, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, CHLO
Fernando Santos
Hospital Beatriz Ângelo

OBJECTIVOS
• Adquirir conhecimentos sobre neurodesenvolvimento,
perturbações da comunicação, perturbações psicomotoras e dificuldades de aprendizagem na perspectiva
neuropsicológica
• Desenvolver competências de avaliação e intervenção
neuropsicológica de crianças e adolescentes
PROGRAMA (60h)
• Introdução histórica à neuropsicologia da criança e do adolescente
• Neurodesenvolvimento
• Alterações do neurodesenvolvimento
• Perturbações da comunicação
• Alterações psicomotoras
• Dificuldades de aprendizagem numa perspectiva neuropsicológica
• Avaliação neuropsicológica da criança e do adolescente
• Intervenção neuropsicológica
• Estudos de caso

CALENDARIZAÇÃO
Consultar fa.ispa.pt
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20
Acesso a diploma de pós-graduação
em Neuropsicologia Clínica

FORMADORES
Ana Paula Silva
Psicóloga clínica, Laboratório de Neuropsicologia do
Hospital Prof. Fernando da Fonseca, Amadora-Sintra

FORMAÇÃO
À DISTÂNCIA

TOTALIDADE
400€

FRACCIONADA
110€ x 3 Mens

PROGRAMA DE REDUÇÃO DE STRESS BASEADO
EM MINDFULNESS (MBSR) PARA PROFISSIONAIS
DE SAÚDE
NOVO
1º CURSO

Em colaboração com Ser Integral - Centro Português de Mindfulness | Solicitada Acreditação OPP

DESTINATÁRIOS
• Psicólogos, médicos, enfermeiros, e todos os outros profissionais
do sector da saúde que prestam cuidados a outros.

FORMADORA
Carla Martins
Psicóloga formada em Psicologia Clínica e Neuropsicologia pela Glamorgan University e Kent University (Reino Unido), doutorada em Psicologia pela Sofia University (E.U.A.). Professora certificada em MBSR
– Redução de Stress Baseada em Mindfulness pela Universidade de
Massachusetts e MBCT – Terapia Cognitiva Baseada em Mindfulness
pelo Oxford Mindfulness Centre da Universidade de Oxford. Facilitadora
de Trauma Sensitive Mindfulness pelo Oxford Mindfulness Centre da
Universidade de Oxford. Fundadora e diretora do Ser Integral.

OBJECTIVOS
• Reconhecer em si-próprio as componentes cognitivas, emocionais
e físicas do stress e da ansiedade.
• Construir uma prática regular de mindfulness que fomente a
capacidade de atenção plena.
• Reconhecer o piloto automático e desenvolver a capacidade de
direcionar a atenção para o momento presente da experiência.
• Fomentar a consciência corporal assim como a capacidade de reconhecimento de emoções, pensamentos e impulsos/comportamentos.
• Aumentar a capacidade de autorregulação emocional em momentos
de desafio
• Fomentar a capacidade de escolha consciente em várias dimensões
da vida quotidiana.

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão semanalmente às quintas-feiras (das
15h00 às 18h00) e a sessão intensiva terá lugar no Sábado 11 de
Dezembro (das 10h00 às 16h00), nos seguintes dias:
Outubro: 21 e 28 | Novembro: 4, 11, 18 e 25 | Dezembro: 2, 9, 11 e 16

PROGRAMA (32h)
• Sessão de Orientação: Sessão de Orientação – Introdução ao Mindfulness
e ao Programa
• Sessão 1: Chegar ao Momento Presente e ao Corpo
• Sessão 2: Perceção e Realidade
• Sessão 3: Eventos Agradáveis na vida quotidiana e impacto no bem-estar
• Sessão 4: Eventos Desagradáveis, Stress e Reatividade
• Sessão 5: Stress e Resposta Consciente
• Sessão 6: Mindfulness na Comunicação e Relações Interpessoais
• Sessão 7: Mindfulness e o Auto-Cuidado
• Sessão Alargada: Aprofundando a prática
• Sessão 8: Manter e prolongar as novas aprendizagens

INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 18
A obtenção dos créditos OPP supõe avaliação continua.

FORMAÇÃO
À DISTÂNCIA

14

ATÉ 30/08/21
290€

DEPOIS DE 1/09/21
320€

PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL
EM CONTEXTO ESCOLAR
Acreditado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses

3º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Psicólogos, professores, enfermeiros, nutricionistas, assistentes
sociais, terapeutas ocupacionais, educadores sociais, educadores de
infância e outros profissionais de saúde, de reabilitação e educação.
Finalistas das áreas anteriores

Inês Camacho
Psicóloga Educacional, Mestre em Terapias Comportamentais e
Cognitivas, Doutorada em Ciências da Educação na especialidade
em Educação Para a Saúde (FMH, UL).
Marta Reis
Psicóloga Clínica. Mestre em Sexologia pela Universidade Lusófona
de Humanidades e Tecnologias. Doutorada em Ciências da Educação
especialidade em Educação para a Saúde pela Faculdade de Motricidade Humana (FMH-UL). Doutorada e Pós-Doutoranda em Ciências
da Educação especialidade em Educação para a Saúde na FMH-UL.
Cátia Branquinho
Psicóloga Clínica e da Saúde, Mestre em Psicologia Clínica, é
Doutoranda em Ciências da Educação. Coordenadora executiva
do Projeto Dream Teens.

OBJECTIVOS
• Promover a saúde mental dos adolescentes através da formação
dos profissionais de saúde e educação
• Desenvolver a literacia de saúde mental e um programa de competências pessoais e sociais, que inclui prevenção dos sintomas das
perturbações de ansiedade e do humor e a promoção do bem-estar
• Possibilitar um eficaz encaminhamento com maior eficácia em
situações complexas
• Promover o diálogo com pais e outros agentes educativos sobre
saúde mental

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão às sextas-feiras das 18h30 às 21h30 e
aos sábados das 10h00 às 13h00, nos seguintes dias:

PROGRAMA (18h)
• Saúde mental em contexto escolar
• Perturbações do humor
• Perturbações de ansiedade
• Violência em contexto escolar
• Fatores protetores da saúde mental

Setembro: 25 e 26 | Outubro: 1, 2, 8 e 9
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20

FORMADORA
Gina Tomé
Psicóloga Educacional, Psicóloga Clinica e da Saúde, Especialidade avançada de Psicoterapias e Psicologia Comunitária. Mestre em Terapias Comportamentais e Cognitivas, Doutorada em
Ciências da Educação especialidade em Educação para a Saúde
pela Faculdade de Motricidade Humana (FMH-UL).

Acesso a diploma de pós-graduação
em Saúde mental em Contexto Escolar
Consulte pág. 18

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA

VALOR
140€

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
3º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Psicólogos, sociólogos do trabalho, gestores, gestores
de recursos humanos e todos os profissionais que
pretendam reunir competências, nas suas funções
profissionais atuais, de recrutamento e seleção.
• Finalistas do mestrado integrado de Psicologia e de
2os ciclos de Psicologia, e finalistas de Sociologia,
GRH e áreas afins

FORMADOR
Tiago Matias
Licenciado em Ciências Psicológicas (ISPA - Instituto
Universitário). Ex CEO na ISPA júnior empresa (P.O.W.E.R.
Consulting). Com mais de 10 anos de experiência profissional, é atualmente Senior Recruitment Specialist para o
mercado Português da AUSY Portugal.
CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão às terças e quintas-feiras das
18h30 às 22h00 nos seguintes dias:

OBJECTIVOS
• Identificar os diferentes tipos de recrutamento e seleção
mais praticados no mercado de trabalho à data
• Identificar e aplicar as diferentes metodologias de recrutamento e seleção
• Levantamento de requisitos funcionais e construção
de descritivos de funções, e como transformar a informação relevante para a captação de candidatos
• Conceber, conduzir e avaliar uma entrevista de seleção

Outubro: 12, 14, 19, 21, 26 e 28
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20

PROGRAMA (18h)
• Módulo 1: Mercado de trabalho Português e Global
• Módulo 2: Construção e calibração de descritivos funcionais
• Módulo 3: Recrutamento: captar a atenção do candidato
• Módulo 4: Seleção: triar, avaliar e informar
• Módulo 5: Realização de entrevistas presenciais
• Módulo 6: Elaboração de Relatório Individual de Candidato
e feedback às partes envolvidas

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA

15

VALOR
140€

TERAPIAS COMPORTAMENTAIS E COGNITIVAS
INTERVENÇÃO COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS

Acreditado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses

12º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Psicólogos
• Finalistas do mestrado integrado de psicologia
• Finalistas de 2os ciclos de Psicologia (desde que habilitados com 1º ciclo em Ciências Psicológicas ou Psicologia)

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão das 18h00 às 21h00, nos seguintes
dias:
2021
Outubro: 11, 18 e 25 | Novembro: 2, 8, 15, 22 e 29 | Dezembro: 6

OBJECTIVOS
• Conhecer o modelo teórico cognitivo-comportamental
• Conceptualizar casos práticos

2022
Janeiro: 10, 17, 24 e 31 | Fevereiro: 7 e 14

PROGRAMA (45h)
• Avaliação e conceptualização comportamental e cognitiva
• Avaliação e intervenção com crianças e adolescentes
• Avaliação e intervenção com adultos

INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20
A obtenção dos créditos OPP supõe avaliação das aprendizagens
com realização de teste por módulo

FORMADORA
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.

FORMAÇÃO
À DISTÂNCIA

TOTALIDADE

FRACCIONADA

285€

78€ x 4 Mens

TRABALHO TERAPÊUTICO DE HISTÓRIAS DE VIDA
INTRODUÇÃO
3º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais que
trabalhem nas áreas da adoção e/ ou trauma, terceira
idade e trabalho com refugiados

• A linha de vida
• Atividades práticas que ajudam a explorar trauma, identidade,
sentido de pertença e continuidade
FORMADORA
Filipa Alvarez
Psicóloga Clínica e mestre em Psicologia Legal pelo ISPAInstituto 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

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.

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão nos seguintes dias:
13 Setembro das 18:00 às 22:00
15 Setembro das 19:00 às 22:00
18 Setembro das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00
20 Setembro das 18:30 às 21:30

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
Recolha de informação e cronologia de vida

INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 15

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA

16

VALOR
120€

WISC III
Acreditado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses

10º CURSO
DESTINATÁRIOS
• Psicólogos
• Finalistas do mestrado integrado de Psicologia e finalistas
de 2ºs ciclos de Psicologia (desde que habilitados com 1º
ciclo em Ciências Psicológicas ou Psicologia)

FORMADORA
Ulrica Oom
Psicóloga educacional. Career and Guidance Counsellor,
Global Minds
CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão às terças e quintas-feiras das
18h30 às 21h30 nos seguintes dias:

OBJECTIVOS
• Aprofundar as competências e conhecimento na aplicação, cotação e interpretação dos resultados da WISC
III com crianças e adolescentes, como suporte para o
seu plano de intervenção, estratégias e recomendações

Setembro: 30 | Outubro: 7, 14, 21 e 28
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 20

PROGRAMA (15h)
• Enquadramento concetual
• Descrição da escala
• Aplicação do instrumento
• Cotação e interpretação dos resultados
• Especificidades da WISC III em casos clínicos
• Relatório de avaliação
• Assessoria na interpretação de casos reais

A obtenção dos créditos OPP supõe avaliação das aprendizagens
Acesso a diploma de pós-graduação
em Avaliação Psicológica
Consulte pág. 18

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA

VALOR
125€

TÉCNICAS DE VISUALIZAÇÃO CRIATIVA
PARA CONCRETIZAÇÃO DE OBJETIVOS
2º WORKSHOP | CORPORATE SOLUTIONS
DESTINATÁRIOS
• Gestores, diretores e coordenadores de equipas de empresas privadas e organismos públicos. Diretores Comerciais e
Gestores Comerciais. Técnicos Comerciais. Empreendedores.
Psicólogos
• Estudantes do ensino superior de qualquer área científica,
recém-licenciados, mestrandos e doutorandos

FORMADORA
Teresa Marta
Fundadora da Academia da Coragem®. Criadora da
Metodologia de Coaching para a Coragem®. Mestre em
Relação de Ajuda: Perspetivas da Psicoterapia Existencial,
ISPA-Instituto Universitário (2009). Licenciada em Ciências
da Comunicação, FCSH, UNL. Pós-graduada em Marketing
de Serviços pela Universidade Católica (1998). Coach certificada pela The Human Element e Formadora nas áreas de
Marketing, Comunicação e Liderança. Foi gestora durante
22 anos em empresas de diversos setores de atividade. Autora do livro Fazer do Medo Coragem, Lisboa, 2016.

OBJECTIVOS
• Conhecer a Técnica da Visualização Criativa
• Reconhecer a importância da Visualização Criativa na
concretização de objetivos
• Perceber a diferença entre Visualização Criativa e Meditação
• Aprender a usar a Visualização Criativa para concretizar
objetivos

CALENDARIZAÇÃO
As sessões decorrerão das 18h30 às 22h00, nos seguintes
dias:

PROGRAMA (7h)
• Conceito de Visualização Criativa
• História do conceito de Visualização Criativa e da sua introdução
em contexto de gestão de equipas nas organizações
• Aprender a usar a Visualização Criativa para anular pensamentos
improdutivos
• Aprender a Visualizar a concretização de objetivos
• Treino de diferentes técnicas de Visualização Criativa (conduzidas
e não conduzidas)
• Criar o hábito de Visualizar a concretização de objetivos e o
modelo de pensamentos produtivos

Setembro: 21 e 23
INSCRIÇÕES
Número máximo de formandos: 15

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA

VALOR
90€
Não sujeito a descontos
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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)
- Aconselhamento Vocacional e de Carreira Aplicado
- 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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PG

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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