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NOTA INTRODUTÓRIA 

Neste documento são apresentados os objetivos estratégicos e as ações programáticas da Escola de Psicologia para o 

ano de 2019. Sendo este o primeiro plano de atividades a apresentar pela nova equipe que preside à Escola de 

Psicologia, tentamos elaborar um documento que reflita as nossas principais áreas de ação para este primeiro ano.  

 

Em linha com os objetivos da UMinho para o ano de 2019, a EPsi privilegiará os seguintes objetivos:  

• aumentar o número de estudantes em formações conferentes de grau, nomeadamente na formação pós-graduada 

e ao nível dos estudantes internacionais; 

 • reforçar a posição da Universidade no domínio da investigação, aumentando a respetiva produtividade e impacto, 

incluindo a melhoria dos mecanismos disponíveis de suporte à preparação de candidaturas a projetos; 

• contribuir para a sustentabilidade financeira da Universidade através de uma gestão rigorosa, explorando fontes 

alternativas de obtenção de receitas próprias. 

 

OBJETIVOS 

Assim, os objetivos estratégicos para o ano de 2019, a partir dos quais se organizarão os programas de ação da 

nossa Escola, estão relacionados com as seguintes áreas de ação:  

1. Comunicação e dinâmica internas; 

2. Mudanças estruturais; 

3. Gestão da carreira docente;  

4. Ensino; 

5. Internacionalização; 

6. Investigação; 

7. Associação de Psicologia da UMinho; 

8. Divulgação; 

9. Comemorações dos 10 anos da EPsi; 

10. Relações institucionais. 

 

1. Comunicação e dinâmica internas 

Nesta área pretendemos levar a cabo as seguintes ações: 

1. Melhorar a comunicação entre a Presidência e os Departamentos, nomeando um Vice-Presidente como interlocutor 

para cada Departamento: 

2. Organizar reuniões temáticas da Presidência; 

3. Melhorar a comunicação entre docentes e investigadores organizando reuniões temáticas; 
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4. Organizar assembleias gerais da EPsi; 

5. Clarificar a colaboração dos investigadores na docência de Unidades Curriculares; 

6. Redesenhar as infraestruturas da EPsi: abertura de jardim para convívio de toda a comunidade EPsi e criação de 

um espaço de convívio; 

7. Divulgar notas informativas sobre as decisões dos Conselhos Científicos; 

8. Abrir o Conselho Científico à Comunidade; 

9. Constituição de grupos de trabalho com objetivos específicos, formalmente identificados e reconhecidos.  

 

2. Mudanças estruturais 

Neste ponto, pretendemos iniciar a discussão relativa à organização departamental da Escola, promovendo o debate 

nos departamentos e dinamizando discussões com colegas de outras Escolas da UMinho com estruturas diferentes 

da organização departamental. 

 

3. Gestão da carreira docente 

Pretendemos iniciar todos os procedimentos necessários à abertura de lugares de professor catedrático e associado, 

aproximando-nos o máximo possível dos mínimos fixados pelo Estatuto da Carreira Docente Universitária. 

Pretendemos ainda abrir lugares de professores auxiliares, enquadrados no âmbito do incremento de número de 

estudantes, bem como do desenvolvimento de novos projetos de ensino. 

 

4. Ensino 

A área de ensino será a mais desafiante, tendo em conta as alterações legislativas que forçam a Escola a repensar 

toda a oferta educativa, do 1º ao 3º ciclo. O fim do Mestrado Integrado em Psicologia dita alterações profundas ao 

nível do 1º e 2º ciclos, mas as novas exigências a nível tutorial no 3º ciclo acarretam também alteração das unidades 

oferecidas neste nível de ensino. Assim, pretendemos levar a cabo as seguintes ações: 

1. Licenciatura (1º ciclo) – ativar um grupo de trabalho que inicie a discussão da estrutura da licenciatura em 

Psicologia, que substituirá o Mestrado Integrado a partir de 2021; 

2. Mestrado (2º ciclo) – elaborar propostas de formação ao nível do 2º ciclo que complemente a formação inicial; 

3. Doutoramento (3º ciclo) – constituição de um grupo de trabalho que vise analisar a estrutura dos dois 

doutoramentos oferecidos pela Escola, e avaliar a possibilidade de um único doutoramento em Psicologia, com 

especializações em diversas áreas; 

4. Nomear Coordenador de opções UMinho; 

5. Avaliar a possibilidade de oferta de ensino da língua inglesa para estudantes da Escola de Psicologia;  

6. Criar, no âmbito do Conselho Pedagógico, grupo de trabalho para promover a qualidade do ensino e da 

aprendizagem; 
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7. Criar, no âmbito do Conselho Pedagógico, um grupo de trabalho para dar continuidade ao Programa recentemente 

iniciado (PsiAcolher) com vista à promoção da Integração e prevenção do abandono 

 

5. Internacionalização 

Nesta área, privilegiaremos as seguintes ações: 

1. Promover a mobilidade de docentes, investigadores, estudantes e não docentes, através dos programas de 

mobilidade existentes; 

2. Melhorar as competências em inglês de docentes e não docentes; 

3. Promover titulações conjuntas com outras universidades nos diferentes ciclos de formação; 

4. Promover supervisão de teses de mestrado e doutoramento em cotutela; 

5. Investir e expandir ofertas de formação nos diferentes ciclos de ensino em língua inglesa (ex. Mestrado em 

Psicologia Clínica e Experimental). 

 

6. Investigação 

Pretendemos levar a cabo as seguintes ações: 

1. Contratação de um investigador para apoio na gestão da ciência; 

2. Iniciar os contratos com investigadores ao abrigo da norma transitória e monitorizar o modo como os novos 

recursos contribuem para um aumento da qualidade e quantidade da investigação produzida; 

3. Organizar a avaliação ao CIPsi a ser efetuada pela FCT; 

4. Desenvolver, de um modo mais eficaz, a comunicação do Centro com o exterior, sobretudo com a comunicação 

social e o público em geral, investindo esforços na divulgação do conhecimento produzido e das atividades de 

investigação desenvolvidas; 

5. Reforçar a participação do CIPsi em redes de investigação internacionais e a colaboração com outros centros de 

investigação; 

6. Articular com o Conselho Pedagógico da EPsi a transferência de conhecimento resultante dos projetos de 

investigação, nomeadamente ao nível das Unidades Curriculares dos projetos de ensino da Escola. 

 

7. Associação de Psicologia da UMinho 

 Pretendemos fortalecer as capacidades da APsi, desenvolvendo as seguintes ações: 

1. Reunir com os coordenadores das unidades de investigação da EPsi para delinear atividades a desenvolver pela 

APsi; 

2. Promover o desenvolvimento do polo de Guimarães criando novas atividades de intervenção, formação, consultoria 

e divulgação; 

3. Desenvolver contactos com os parceiros da APsi criando um novo envolvimento por parte de todos para o 

crescimento da associação; 
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4. Nomear os novos membros dos órgãos sociais; 

5. Implementar novos programas e serviços da Associação de Psicologia da Universidade do Minho. 

 

8. Divulgação 

Esta área é de extrema importância como complemento de outras já elencadas. Assim, pretendemos: 

1. A nível do ensino, criar portfólio de divulgação, desenvolvendo atividades e divulgando boas práticas de modo a que 

os materiais possam ser utilizados por diferentes investigadores e docentes. Selecionar eventos de ensino, como por 

exemplo as feiras educativas, nas quais seja estratégica a presença da EPsi na captação de novos públicos; 

2. A nível da investigação, criaremos um grupo de trabalho com ligação às unidades de investigação que torne a 

nossa investigação mais visível, partilhando-a com a sociedade e promovendo a transferência de conhecimento; 

3. Renovar a webpage da Escola, coordenada pela Presidência, e criar perfis institucionais nas redes sociais Twitter e 

Instagram. 

 

9. Comemorações dos 10 anos da Escola de Psicologia 

Considerando esta data um marco relevante do seu desenvolvimento e crescimento no contexto nacional e 

internacional, procuraremos assinalar esta data de forma especial, solicitando a contribuição de todos, docentes, 

investigadores, estudantes e não docentes, para a elaboração de eventos que dignifiquem este percurso de excelência 

percorrido ao longo de 10 anos. Terá como ponto principal o dia 10 de abril, mas será estendido a outros dias (10 

dias) com atividades que assinalem estas comemorações (10 anos – 10 dias EPsi).  

 

10. Relações institucionais 

Pretendemos levar a cabo uma análise profunda das relações institucionais da EPsi com os seus vários parceiros 

nacionais e internacionais, nomeadamente com as outras escolas da UMinho, com Escolas de Psicologia no âmbito 

na UNorte, com a associação de estudantes e com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, entre outras. 


