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Enquadramento Curricular e Objetivo geral da UC  
Esta UC insere-se no 1º semestre do mestrado e tem como objetivo a aquisição e o aprofundamento de 
conhecimentos dos modelos de mudança em psicoterapia, de orientação cognitivo-comportamental.  
Resultados de aprendizagem (a alcançar pelos alunos através da UC)  
1 – Conhecer os modelos centrais de intervenção cognitivo-comportamentais. 
2 - Compreender a mudança numa perspetiva cognitivo-comportamental. 
3 - Diferenciar as dimensões enfatizadas por cada modelo, bem como os mecanismos de mudança 
envolvidos em cada modelo. 
4- Desenvolver uma visão integrativa das diferentes opções de intervenção psicoterapêutica. 
5 – Compreender as potencialidades e os limites de cada modelo. 
6 – Discutir criticamente sobre o desenvolvimento científico da psicoterapia. 
Conteúdos programáticos 
1- Desenvolvimento dos modelos cognitivo-comportamentais (TCC). 
2- Revisão das posições teóricas e das principais ferramentas de intervenção dos modelos cognitivos 
tradicionais. 
3- Emergência dos modelos cognitivos de terceira geração:Uma avaliação crítica.  
4- Modelos de intervenção de 3ª geração. Mindfulness na TCC. Terapia da aceitação e do compromisso. 
Terapia metacognitiva. Terapia da compaixão. Terapia cognitiva da ruminação. 
5- Reflexão crítica sobre os novos desenvolvimentos. 
6- Desenvolvimento de um modelo integrativo centrado nos processos de mudança e nos processos 
patogénicos.  
Metodologias de ensino 
A componente teórica das aulas será expositiva, com integração de métodos ativos. No fim da lecionação 
de cada modelo os estudantes em grupo terão de fazer uma síntese crítica e discuti-la nas aulas. A 
componente prática das aulas consistirá na simulação de exercícios e visualização de vídeos com 
exemplos de sessões de intervenção individual. 
Metodologias de avaliação 
Dois testes com perguntas de resposta direta para identificação de conhecimentos e perguntas de 
desenvolvimento para evocação, articulação e integração de conhecimentos (50 a 70%).  
Aplicação de um dos modelos lecionados a um caso hipotético, envolvendo a construção de um modelo 
de compreensão e de intervenção (trabalho de grupo) (30 a 50%). 
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