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Nesta UC, do 1º semestre do Mestrado, são abordados conceitos centrais e distintas abordagens teóricas 
à formulação de caso. Serão treinadas as competências relacionadas com a formulação de caso. 
Resultados de aprendizagem (a alcançar pelos alunos através da UC)  
1 – Descrever os fundamentos teóricos e empíricos da formulação de caso.   
2 – Reconhecer diversas abordagens teóricas à formulação de caso.  
3 – Identificar os aspetos fundamentais da formulação de caso, em função da abordagem especifica. 
4 –Escolher a formulação de caso mais adequada a problemáticas clínicas especificas.  
5 – Refletir criticamente sobre as questões éticas e multiculturais na formulação de caso.  
6 – Aplicar, de modo autónomo e em grupo, os conhecimentos sobre formulação de caso. 
Conteúdos programáticos 
1- Fundamentos teóricos e empíricos da formulação de caso. 
2- Formulação de caso nas psicoterapias cognitivo-comportamentais. 
3- Formulação de caso na psicoterapia interpessoal. 
4- Formulação de caso em terapia dinâmica de tempo limitado. 
5- Formulação de caso baseada no modelo do Core Conflitual Relational Theme.  
6- Formulação de caso em terapia focada nas emoções. 
7- Formulação de caso transdiagnóstica. 
8- Fatores multiculturais e de natureza ética na formulação de caso. 
Metodologias de ensino 
Serão privilegiadas metodologias de ensino/ aprendizagem centradas na exploração ativa e na 
autoaprendizagem dos alunos. A componente teórica será orientada pela metodologia Team-Based 
Learning. Na componente prática serão privilegiadas estratégias de modelagem e treino de competências 
e a discussão/reflexão crítica em pequeno e em grande grupo. 
Metodologias de avaliação 
Avaliação contínua que inclui: 1) um teste (com diferentes tipos de questões) focado na avaliação de 
conhecimentos teóricos (40% a 50% da nota total) e 2) exercícios em pequeno grupo (20% a 30% da nota 
total) e um trabalho individual, focado na análise de casos clínicos e respetiva formulação de caso (30% a 
40% da nota final).  
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