
Ficha de UC 
 

 
Designação da Unidade Curricular  
Estágio em Psicologia Clínica e Psicoterapia de Adultos  
Docente responsável e horas que leciona 
 Eugénia Maria Ribeiro Pereira 20 OT 
Outros docentes  
Listagem de docentes com orientação tutorial 20 OT 
Mário Miguel Machado Osório Gonçalves, Paulo Manuel Pinto Pereira Almeida Machado, Sónia Ferreira 
Gonçalves, João Carlos Batista Silva, João Tiago Terra da Cruz Oliveira, Cátia Sofia Macedo Braga, Ana Rita 
Rendeiro Ribeiro Vaz 
Enquadramento Curricular e Objetivo geral da UC  
Esta UC decorre ao longo do 2º ano do mestrado, pretendendo que o estudante aplique e desenvolva, em 
contexto real, os conhecimentos e competências de avaliação, de formulação de caso e de intervenção 
clínica previamente adquiridos, enquadrados pelos princípios éticos e deontológicos que organizam a 
prática clínica. 
Resultados de aprendizagem  
1- Aplicar os instrumentos de avaliação psicométrica e clínica adequados aos problemas observados. 
2 - Identificar diagnósticos de acordo com as classificações das perturbações mentais e com a perspetiva 
dimensional e transdiagnóstica. 
3 – Descrever formulações de caso apropriadas. 
4 – Implementar intervenções psicológicas individuais coerentes com a avaliação e formulação de caso.  
5 - Implementar intervenções psicológicas em grupo, coerentes com a avaliação e foco de atenção clínica. 
6 – Monitorizar criticamente a implementação do processo de avaliação / intervenção clínica. 
7 – Analisar criticamente os resultados da intervenção clínica. 
8 - Elaborar relatórios de avaliações / intervenções clínicas (individuais ou grupais). 
Conteúdos programáticos 
1 - Revisão dos modelos de desenvolvimento e explicativos da psicopatologia e dos modelos terapêuticos. 
2 - Entrevistas clínicas semiestruturadas e de anamnese.  
3 - Questionários de sintomas e provas de avaliação clínica. 
4 - Estratégias de intervenção baseadas na evidência e/ou intervenção transdiagnósticas para perturbações 
emocionais e/ou outras estratégias de intervenção psicológica privilegiadas nos contextos de estágio, pelo 
supervisor. 
5 - Estratégias de intervenção clínica em grupo para diferentes tipos de perturbações ou problemas mentais. 
6 - Estratégias de monitorização do processo e resultados da intervenção clínica. 
7- Escrita de relatórios clínicos. 
Metodologias de ensino 
Observação e discussão de casos clínicos gravados; Role-play de situações de avaliação e de intervenção 
clínica; Observação participante de avaliação e de intervenção em contexto de co-terapia ao vivo; 
Exercícios de prática deliberada; Supervisão individual e grupal. 
Metodologias de avaliação 
A avaliação da UC inclui três componentes:1) Relatório escrito de estágio (40% a 50% da nota final), 2) 
Seminário de estágio (atividades formação ou de supervisão de suporte ao estágio – 10% a 20% da nota 
final) e 3) Estágio (atividades desenvolvidas no contexto do estágio - 40% a 50% da nota final).  
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