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| Quem somos |
A Associação de Psicologia da Universidade do Minho (APsi-UMinho) é uma
associação de prestação de serviços de Psicologia à comunidade em geral e resulta
de uma parceria entre a Universidade do Minho, através da Escola de Psicologia e
dos Serviços de Ação Social, e as Câmaras Municipais de Braga e de Guimarães,
dada a sua proximidade com a comunidade local.
A APsi-UMinho tem por missão fomentar e desenvolver projetos de interação
com a sociedade no domínio da Psicologia e domínios afins, guiados pelos princípios
e objetivos da Escola de Psicologia da Universidade do Minho.
Os profissionais colaboradores da Associação integram os docentes da Escola
de Psicologia e outros colaboradores externos à Escola, habilitados para o exercício
da prática profissional, pela Ordem dos Psicólogos Portugueses.
Objetivos
Destacam-se os seguintes:
- Aprovar, promover, coordenar e apoiar projetos de interação com a sociedade no
domínio da Psicologia e domínios afins, de acordo com os princípios e os objetivos
da Escola de Psicologia.
- Disseminar e divulgar os resultados das atividades de investigação e de produção
do conhecimento, de modo a promover uma intervenção psicológica de base
científica.
- Promover atividades de formação, difusão e desenvolvimento nos diferentes
domínios da Psicologia.
- Prestar serviços à comunidade académica e à sociedade em geral.
- Promover intercâmbio de ideias e experiências entre os associados e entre estes e
o conjunto da comunidade científica, no sentido de incrementar o conhecimento da
psicologia e de salientar a sua importância nos domínios da investigação científica.
- Promover e patrocinar a edição de publicações conformes aos objetivos da APSIUM e que contribuam para um melhor esclarecimento público sobre as implicações
e relevância da psicologia.
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| Evento |
A Escola de Verão APsi Avanços em Psicologia desenvolve-se em torno de
um propósito: refletir sobre aspetos atuais que caracterizam a teoria, investigação e
prática nas mais variadas áreas da Psicologia, uma ciência que a todos nós apaixona.
Tendo por base o projeto científico e educativo desenvolvido pela Escola de
Psicologia, nos seus distintos graus de ensino (licenciatura, mestrados e
doutoramentos), este evento pretende assumir-se como um fórum das atividades
desenvolvidas por docentes e investigadores da EPsi e do Centro de Investigação em
Psicologia (CIPsi), avaliado como uma unidade de excelência na investigação
produzida em Portugal.
No entanto, a Escola de Verão APsi não pretende ser um canal unidirecional de
transmissão de saber para os participantes; pelo contrário, pretende-se estimular a
troca de saberes, ideias, questões e problemas que inquietam todos aqueles que se
dedicam a ensinar, investigar e exercer a Psicologia.
Considerando estes aspetos que fundamentaram o desenvolvimento da Escola
de Verão, convidamos a comunidade profissional e estudantil a participar neste
evento. Esperamos que os temas que escolhemos para esta primeira edição da
Escola de Verão sejam do vosso interesse e gerem interesse e entusiasmo pela vossa
parte. O programa procurou abordar temas distintos, seja ao nível fundamental e
aplicado da Psicologia, na expectativa de que diferentes estudantes e profissionais
encontrem no nosso evento interesse e entusiasmo suficientes para se juntarem a
nós!!

Organização
Rui Gomes
Universidade do Minho | Escola de Psicologia | Associação de Psicologia
rgomes@psi.uminho.pt
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| Participantes |
O programa dirige-se a estudantes de todos os níveis de ensino e a profissionais
de psicologia, de diferentes áreas de estudo, investigação e intervenção.
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| Programa |

Dias

2ª-feira
29 junho

3ª-feira
30 junho

Horário
Intervalo

9h-12.30h
10.30h-11h

9h-12.30h
10.30h-11h

Tema

Gamificação
em contexto
de
intervenção
educativa

4ª-feira
1 julho
Manhã

5ª-feira
2 julho

6ª-feira
3 julho

9h-12.30h
10.30h-11h

9h-12.30h
10.30h-11h

9h-12.30h
10.30h-11h

Avaliação e
intervenção no
quadro de uma
abordagem
multinível em
contextos
educativos

Comportamentos
de risco e o
desenvolvimento
cerebral de
adolescentes

Desafios da
responsividade
psicoterapêutica
para a
investigação e
prática clínica

Entre a crença
e a ciência: Os
limites do
relato
testemunhal
na prática
forense

Equipa

Pedro
Rosário
&
Sílvia Lopes

Iolanda
Ribeiro

Adriana
Sampaio
&
Sónia Sousa

Eugénia
Ribeiro

Pedro
Albuquerque

Horário
Intervalo

14h-17.30h
16h-16.30h

14h-17.30h
16h-16.30h

14h-17.30h
16h-16.30h

14h-17.30h
16h-16.30h

14h-17.30h
16h-16.30h

Tema

Contributos
do “life
design” para
a
intervenção
psicológica

Cuidados parentais
e desenvolvimento
das crianças:
Contributos da
investigação para a
intervenção
psicológica

Avaliação e
intervenção
psicológica com
vítimas

Investigação em
psicoterapia: O
que sabemos e
porque é
importante para
a prática

Riscos
psicossociais
no trabalho

Equipa

Maria do
Céu Taveira
&
Ana Daniela
Silva

Isabel
Soares

Angela
Maia
&
Mariana
Gonçalves

Miguel
Gonçalves

Isabel
Silva

3+3

3+3

3+3

Tarde

Total de
horas
3+3
3+3
por dia
Total de horas final: 30 horas
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| Equipa |
Adriana Sampaio
UMinho | Escola de Psicologia
As minhas áreas de ensino são, sobretudo, as neurociências
e neuropsicologia (avaliação, competências clínicas e
reabilitação).
As minhas áreas de investigação incidem sobre os processos
de neurodesenvolvimento que ocorrem da interação da
genética e ambiente.
Neste evento, abordaremos a exposição ambiental a
diferentes tipos de eventos e como estes moldam o
cérebro, em particular durante a adolescência.
Ana Daniela Silva
UMinho | Escola de Psicologia
As minhas áreas de ensino são a psicologia vocacional e do
desenvolvimento da carreira, a intervenção psicológica de
carreira e as metodologias de investigação e análise de
dados em psicologia.
As minhas áreas de investigação incidem sobre os processos
de exploração do self de carreira, avaliação e intervenção
psicológica de carreira e desenvolvimento de carreira de
grupos específicos.
Neste evento, abordaremos a teoria, os dados e a experiência
da prática do modelo de aconselhamento de carreira
narrativo "Life Design", discutindo as suas vantagens e
desafios no domínio da psicologia.
Ângela Maia
UMinho | Escola de Psicologia
As minhas áreas de ensino são sobre o impacto psicológico e
na saúde das experiências adversas e traumáticas e a
avaliação e a intervenção com vítimas.
As minhas áreas de investigação incidem sobre a prevalência
da exposição potencialmente traumática em diferentes
populações, e os processos adaptativos pós trauma.
Neste evento, abordaremos os cuidados especiais na
intervenção com vítimas e dos objetivos e estratégias de
intervenção, considerando os tipos de vitimização.
Eugénia Ribeiro
UMinho | Escola de Psicologia
As minhas áreas de ensino são a psicologia clínica e
psicoterapia com adultos e a investigação qualitativa
aplicada à psicologia.
A minha área de investigação incidem sobre a psicoterapia,
com particular foco nos processos relacionais em
psicoterapia.
Neste evento, abordarei os processos relacionais de natureza
colaborativa e suas implicações para intervenção
terapêutica responsiva.
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Iolanda Ribeiro
UMinho | Escola de Psicologia
As minhas áreas de ensino são a construção e avaliação de
programas de intervenção, as dificuldades de
aprendizagem e a avaliação psicológica.
As minhas áreas de investigação incidem sobre a
aprendizagem da leitura, as dificuldades da aprendizagem
da leitura e a construção de testes psicológicos
Neste evento, abordarei o impacto do Modelo Multinível
(decreto-lei 54 de 6 de julho de 2018) na avaliação e
intervenção psicológica em contexto escolar.
Isabel Silva
UMinho | Escola de Psicologia
As minhas áreas de ensino são a psicologia do trabalho e das
organizações e a psicologia da saúde ocupacional.
As minhas áreas de investigação incidem sobre os riscos
psicossociais no trabalho, em especial, trabalho por turnos,
segurança no trabalho, violência no trabalho.
Neste evento, abordarei o conceito de riscos psicossociais no
trabalho e apreciarei criticamente as principais abordagens
de avaliação/intervenção na área.
Isabel Soares
UMinho | Escola de Psicologia
As minhas áreas de ensino são a psicologia do
desenvolvimento, a psicopatologia do desenvolvimento e
os estudos de vinculação.
As minhas áreas de investigação incidem sobre os efeitos de
experiências de adversidade e disrupção de cuidados no
desenvolvimento das crianças e, em particular na
vinculação, bem como na intervenção para a promoção da
sensibilidade parental.
Neste evento, abordarei a investigação que tem sido
desenvolvida pelo Grupo de Estudos de Vinculação e
Parentalidade sobre os efeitos do acolhimento residencial
no desenvolvimento até aos 6 anos, bem como sobre a
intervenção para a promoção da sensibilidade parental em
famílias em elevado risco psicossocial.
Maria do Céu Taveira
UMinho | Escola de Psicologia
As minhas áreas de ensino são o desenvolvimento de carreira
e aconselhamento, a psicologia escolar, as metodologias
de investigação e as competências académicas.
As minhas áreas de investigação incidem sobre a exploração
vocacional, a gestão pessoal e o desenvolvimento de
carreira e a eficácia das intervenções de carreira.
Neste evento, abordarei a teoria, os dados e a experiência da
prática do modelo de aconselhamento de carreira narrativo
"Life Design", discutindo as suas vantagens e desafios no
domínio da psicologia.
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Mariana Gonçalves
UMinho | Escola de Psicologia
As minhas áreas de ensino são na área da vitimologia.
As minhas áreas de investigação incidem sobre os
processos de vitimação, impacto e procura de ajuda
e competências culturais no atendimento a vítimas de
crime.
Neste evento, abordaremos os cuidados especiais na
intervenção com vítimas e dos objetivos e estratégias de
intervenção, considerando os tipos de vitimização.
Miguel Gonçalves
UMinho | Escola de Psicologia
As minhas áreas de ensino são a psicologia clínica e a
psicoterapia com adultos.
A minha área de investigação incide sobre a psicoterapia,
sobretudo os estudos de processo-resultado.
Neste evento, abordarei de que modo é que o que sabemos
hoje da investigação em psicoterapia pode e deve ser
usado na prática clínica.
Pedro Albuquerque
UMinho | Escola de Psicologia
As minhas áreas de ensino são a psicologia da memória e a
psicologia do testemunho.
As minhas áreas de investigação incidem sobre os processos
e mecanismos que suportam ou ajudam a explicar não só
os erros e distorções de memória, mas também as
estratégias que potenciam a qualidade e quantidade de
informação recordada.
Neste evento, abordarei o funcionamento geral da memória.
Depois vou centrar-me nas preocupações que, enquanto
profissionais, devemos ter na procura de informação retida
na memória de testemunhas (sejam elas cooperantes, ou
não). Finalmente, abordarei as técnicas de entrevista e as
estratégias mais recentes que maximizam a capacidade de
recordação de acontecimentos sem com isso aumentarem
a quantidade de distorções.
Pedro Rosário
UMinho | Escola de Psicologia
As minhas áreas de ensino são a motivação e a
autorregulação
As minhas áreas de investigação incidem sobre os processos
motivacionais e a promoção de estratégias de
autorregulação
Neste evento, abordaremos o tema da “gamificação” em
contexto de intervenção educativa.
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Sílvia Lopes
UMinho | Escola de Psicologia
As minhas áreas de ensino são a motivação, a autorregulação,
as perturbações do desenvolvimento e a “gamificação” em
intervenção psicológica.
As minhas áreas de investigação incidem sobre a promoção
de estratégias de autorregulação com recurso a estórias
ferramenta.
Neste evento, abordaremos o tema da “gamificação” em
contexto de intervenção educativa.
Sónia Sousa
UMinho | Escola de Psicologia
As minhas áreas de ensino são o neurodesenvolvimento, as
técnicas de investigação neuroimagiológica e a avaliação e
intervenção neuropsicológica.
As minhas áreas de investigação incidem sobre o
desenvolvimento cerebral e das funções executivas,
sobretudo durante a adolescência, associado a
comportamentos de risco (e.g. “binge drinking”).
Neste evento, abordarei alterações cerebrais associadas ao
consumo excessivo de álcool entre os jovens universitários.

APsi | Associação de Psicologia

UMinho | EPsi

Escola de Verão (Ed. 1)

10

| Local | Acesso |
A confirmar brevemente.
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| Acreditação e certificação |
O ciclo de workshops encontra-se em processo de acreditação pela Ordem dos
Psicólogos Portugueses.

No final da formação, será emitido certificação de presença no programa,
condicionado à presença em, pelo menos, 80% das sessões realizadas.
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| Preços | Inscrição |
Os preços variam para estudantes e profissionais, com lugares limitados para
ambas as situações.

Escola de Verão

Preço por pessoa

Estudantes

100€

Profissionais

200€

Ficha de inscrição
https://www.psi.uminho.pt/pt/apsi/Documents/Formulario_incricao_Escola_Verao.pdf
Preço inclui
 Lanches
 Jantar de encerramento (obrigatório confirmar presença)
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| Contactos |
Associação de Psicologia da Universidade do Minho
Universidade do Minho
Escola de Psicologia
Campus de Gualtar
4710-057 Braga
Secretaria APsi
Cláudia Martins
Telefone:
(351) 253 604 245
(351) 253 604 681
e-mail:
apsi@psi.uminho.pt
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| Apoios |
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