2º Ciclo em Temas de Psicologia
2019 – 2021
Objetivos do ciclo de estudos

A Psicologia é a ciência da mente e do comportamento humano e das interacções sociais. Assim, para além dos
psicólogos, a formação em Psicologia pode ser útil e importante para outros profissionais. O ciclo de estudos
conducente ao grau de mestre em Temas de Psicologia (MTP) tem como objetivo geral a qualificação de
profissionais com formação em várias áreas, de modo a capacitá-los/as para o desempenho da sua atividade
com conhecimentos e competências aprofundadas em temas de Psicologia.
Resultados de aprendizagem

No final do curso os estudantes terão adquirido uma sólida compreensão dos conceitos e princípios
psicológicos e de metodologias de investigação em domínios específicos.
Serão capazes de identificar as teorias fundamentais da Psicologia e de as aplicar a uma variedade de desafios
contemporâneos.
Serão capazes de uma utilização criteriosa da investigação para informar a prática profissional, e serão capazes
de planear, conduzir, analisar e apresentar investigação que suporte decisões e estratégias de desenvolvimento
em várias áreas profissionais.
Serão capazes de integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver soluções ou emitir juízos
em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e
responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções e desses juízos ou os condicionem.
Serão capazes de usar tanto a teoria como a evidência empírica para alcançar níveis mais avançados de
investigação e de resolução de problemas em situações novas e não familiares.
Finalmente contribuirão para o desenvolvimento da sua própria carreira e aprendizagem ao longo da vida,
alargando a formação de base através da Psicologia e ficando preparados para procurar novas oportunidades e
para aplicar os seus conhecimentos de novas maneiras respondendo a uma realidade dinâmica e em constante
mudança.
Comissão Científica do curso:

Marina S. Lemos (presidente)
Felix Neto
José Luís Fernandes
Maria Adelina Ducharne
Comissão de Acompanhamento do curso:

A Comissão de Acompanhamento é composta por:
- Diretor/a do Ciclo de Estudos (Presidente)
- Um representante dos docentes
- Dois representantes dos estudantes
Áreas temáticas a funcionar na edição 2019/2021:
O MTP oferece aos estudantes uma formação nos métodos científicos usados para descrever, predizer, compreender e
explicar o comportamento humano numa variedade de temas específicos. As áreas temáticas em 2019/2021 são:
Neurocognição e Linguagem (Coordenadora: Maria de São Luís Castro: slcastro@fpce.up.pt); Psicogerontologia
(Coordenador: Félix Neto: fneto@fpce.up.pt); Psicologia do Comportamento Desviante e da Justiça (Coordenador: José
Luís Fernandes: jllf@fpce.up.pt); Psicologia do Desenvolvimento e Educação da Criança: Proteção e Direitos da Criança
(Coordenadora: Maria Adelina Barbosa Ducharne: abarbosa@fpce.up.pt).

Segue-se uma breve descrição das áreas temáticas para esta edição:


Neurocognição e Linguagem – Destina-se a licenciados/as em áreas de Psicologia, Ciências da Vida e da Saúde (Biologia,
Farmácia, e afins) e Linguística que pretendam realizar investigação num tema de entre os atualmente em estudo no
grupo Neurocognição e Linguagem do Centro de Psicologia da Universidade do Porto. A investigação visa os processos
cognitivos complexos, especialmente a linguagem (incluindo a dislexia e composição escrita), a comunicação, emoção e
função executiva, abordados numa perspectiva neurocognitiva e translacional.



Psicogerontologia – O envelhecimento demográfico coloca os psicólogos, bem como outros profissionais nas áreas da
ação social, saúde e educação e a sociedade em geral perante novos desafios. Esta área temática do MTP destina-se a
estudantes que desejem aprofundar conhecimentos sobre o processo de envelhecimento, bem como sobre a
investigação, a avaliação, a intervenção e a reabilitação junto das pessoas idosas.



Psicologia do Comportamento Desviante e da Justiça - Destina-se a licenciados/as nas áreas das Ciências Sociais e
Humanas que pretendam investigar o comportamento desviante abordado na sua complexidade biopsicossocial. As
dissertações desenvolvem-se numa das seguintes vertentes: a) Compreensiva/explicativa no fenómeno droga em
contexto urbano e no trabalho sexual; b) Interventiva orientada para a redução de riscos e minimização de danos; c)
Políticas nos campos das drogas e do trabalho sexual.
É também possível investigar processos psicológicos básicos em contexto laboratorial/experimental, com diferentes
níveis de aplicação ao Comportamento Desviante e Justiça: a) Perceção Emocional; b) Tomada de Decisão Social (juízo
moral, decisão económica).



Psicologia do Desenvolvimento e Educação da Criança: Proteção e Direitos da Criança – A área temática em Proteção
e Direitos das Crianças destina-se a licenciados e profissionais nas áreas das ciências sociais e humanas (psicologia,
serviço social, sociologia, direito, educação, entre outras) com interesses na área da Proteção e dos Direitos das
Crianças. Esta área temática centra-se nas questões de investigação e intervenção na área da proteção da criança em
risco e da promoção dos seus direitos. Analisa a vivência e necessidades da criança numa perspetiva multidisciplinar,
focando problemáticas relativas aos pais e aos profissionais na área da proteção, estudando o sistema familiar e os
contextos de acolhimento familiares e institucionais.
Este Mestrado faz parte da Rede Europeia de Mestrados em Direitos das Crianças (ENMCR – European Network of
Masters in Children’s Rights).
Detentores de metodologias de intervenção e investigação na promoção dos Direitos das crianças em diferentes áreas
disciplinares, os graduados por este Mestrado poderão assumir posições de liderança na defesa dos Direitos das
Crianças, em organizações privadas, públicas, da administração e não-governamentais.
Plano de Estudos e Estrutura Curricular
Diretora do Curso: Marina Serra de Lemos
Semestre

1. º

2. º

3. º

3. º e 4.º

Unidades Curriculares

ECTS

Seminário I
Específica I
Específica II
Opção I*
Metodologias e Epistemologia de Investigação em Psicologia I
Seminário II
Específica III
Específica IV
Opção II*
Metodologia e Epistemologia de Investigação em Psicologia II
Seminário de Investigação
Metodologia e Epistemologia de Investigação em Psicologia III

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Seminário de Orientação
Dissertação

6
42

Áreas Temáticas
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Questões
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Desviante
Psicologia do
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Intervenção Social e
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Específica 3

Específica 4

Neuropsicologia

Reabilitação
Neuropsicológica
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Envelhecimento:
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contextos clínicos e
de saúde
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*Observação (Opção I e II):
Os estudantes podem escolher qualquer unidade curricular de opção de qualquer curso de 2º ciclo da FPCEUP
ou da UP. No entanto, para cada área existem especificidades, as quais estão identificadas na informação que
se segue:
- Unidades Curriculares optativas para a área de Neurocognição e Linguagem


A definir individualmente com cada estudante de entre as UC de 2º ciclo da FPCEUP ou outra unidade orgânica da UP,
de acordo com as necessidades de formação identificadas através da análise da adequação da formação prévia para o
trabalho de mestrado.

- Unidades Curriculares optativas para a área de Psicogerontologia
1º semestre
 Género, Sexualidades e Envelhecimento

2º semestre
 Envelhecimento e Percursos
Profissionais

- Unidades Curriculares optativas para a área de Psicologia do Comportamento Desviante e da Justiça
1º semestre

 A definir individualmente com cada estudante de
entre as UC de 2º ciclo da FPCEUP ou outra unidade
orgânica da UP, de acordo com as necessidades de
formação identificadas através da análise da
adequação da formação prévia para o trabalho de

2º semestre


Teorias do Controlo Social

mestrado.

- Unidades Curriculares optativas para a área de Psicologia do Psicologia do Desenvolvimento e Educação da
Criança: Proteção e Direitos da Criança
1º semestre
 As Crianças Maltratadas: Investigação e
Intervenção

2º semestre


Modelos e Programas de
Intervenção em Contextos de
Proteção de Crianças e Jovens

De acordo com o regulamento do curso (Artigo 5º - Duração e organização do ciclo de estudos) o ciclo de
estudos tem uma duração de quatro semestres e integra um curso constituído pela parte curricular e
denominado curso de mestrado, e uma dissertação. A frequência e aprovação nas unidades curriculares do 1º
e 2º semestres dá direito a um diploma de curso de mestrado.

Vagas
Nº total de vagas para 2019/2020: 30
1ª fase: 10
2ª fase: 20 + vagas sobrantes

Nº mínimo de estudantes para funcionamento: 15

Condições de acesso:
Artº 7º do regulamento do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Temas de Psicologia
Critérios de seleção e seriação e respetiva ponderação:

Critérios de seleção: Avaliação de CV (e entrevista se considerada necessária pelo júri para esclarecimentos
adicionais). A entrevista será considerada para esclarecimento da ponderação dos critérios abaixo indicados.
Cada candidato/a é classificado/a numa escala de mínimo 1 e máximo 20. Uma nota inferior a 9,5 justifica a
exclusão da candidatura.
Mais especificamente são valorizados os seguintes critérios:
Ponderação (em 20 pontos):
1. Relevância da formação de base (curriculo académico) relativamente à área temática do Mestrado (5); 2.
Classificação do curso obtida na formação prévia (4); 3. Elementos de formação complementar durante ou
após a licenciatura (3); 4. Experiência prévia de investigação (2); 5. Experiência profissional e sua relação com a
área temática do mestrado (1); 6. Difusão de investigação ou de práticas profissionais (1); 7. Carta de
motivação (4).

Formalização da Candidatura



Boletim de candidatura (disponível online)
Carta de motivação
Os/as candidatos/as devem apresentar um documento que justifique o interesse pela frequência e
realização do Curso de Mestrado e que, simultaneamente, indicie o campo de investigação a
desenvolver dentro da área temática de preferência, bem como a sua pertinência para a produção
de conhecimento e para o desenvolvimento da prática profissional no domínio.
Este documento deve ter entre 1 a 2 páginas A4.




Certificado de Habilitações
Curriculum Vitae detalhado (de acordo com modelo)

Calendarização das candidaturas para estudantes nacionais e internacionais
1ª fase:
Candidatura

02/01/2019 a 01/03/2019

Afixação dos resultados provisórios

21/03/2019

Audiência prévia

22/03/2019 a 04/04/2019

Afixação dos resultados definitivos

08/04/2019

Reclamações

09/04/2019 a 02/05/2019

Publicação da decisão de reclamações

09/05/2019

Matrículas/inscrições

10/04/2019 a 22/04/2019

Pedido de creditação de formação

02/01/2019 a 01/03/2019 ou 10/04/2019 a 22/04/2019

anterior/experiência profissional

2ª fase.

Candidatura

14/05/2019 a 18/07/2019

Afixação dos resultados provisórios

31/07/2019

Audiência prévia

03/08/2019 a 19/08/2019

Afixação dos resultados definitivos

03/09/2019

Reclamações

04/09/2019 a 24/09/2019

Publicação da decisão de reclamações

02/10/2019

Matrículas/inscrições

06/09/2019 a 17/09/2019

Pedido de creditação de formação

14/05/2019 a 18/07/2019 ou 06/09/2019 a 17/09/2019

anterior/experiência profissional

3ª fase: não aplicável

Taxa de candidatura para estudantes nacionais e internacionais: 55,00 €

Modo de notificação dos candidatos:
1) No período de divulgação da lista provisória, os resultados são divulgados na página da FPCEUP em
“candidaturas”.
2) No período de afixação dos resultados definitivos, os candidatos são notificados por email através do sistema
informático - notificação automática, depois de feita a seriação no SIGARRA.
Início do curso: setembro de 2019

Valor anual das propinas
Propina anual/taxa escolar para Estudantes Internacionais: 3.500 €
Propinas para estudantes internacionais regulares a tempo integral
Propinas para estudantes internacionais regulares a tempo parcial
Propinas para estudantes internacionais CPLP a tempo integral*

3 500,00 €
2 100,00 €
1 750,00 €

Propinas para estudantes internacionais CPLP a tempo parcial*

1 050,00 €

* Mediante pedido de redução de 50% da propina dirigido à Senhora Diretora da FPCEUP

Propina anual/taxa escolar para Estudantes Nacionais: 1.250 €
Propinas para estudantes nacionais a tempo integral
Propinas para estudantes nacionais a tempo parcial

1 250,00 €
750,00 €

Horário: Diurno em horário pós-laboral
As aulas das áreas temáticas que funcionam em conjunto com as aulas do Mestrado Integrado em Psicologia (MIP) adotam
os horários do MIP (com exceção das UCs de Metodologia e Epistemologia de Investigação em Psicologia, que funcionam
em conjunto com as outras áreas temáticas do MTP).
Consultar:
Regulamento do 2º Ciclo da Universidade do Porto
Regulamento do 2º Ciclo em Temas de Psicologia
Regulamento das Propinas de Cursos de Pós-Graduação da FPCEUP
Regime de estudante a tempo parcial da UPorto

Informação e divulgação:
Serviço Académico
Endereço(s) eletrónico(s): s_academico@fpce.up.pt; Telefone: 351 + 22 042 89 00 / 22 607 97 00
Serviço de Pós-Graduações
Endereço(s) eletrónico(s): spg@fpce.up.pt; Telefone: 351 + 22 040 06 13

