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Esta UC insere-se no 1º semestre do Mestrado e tem o objetivo de promover o conhecimento acerca dos 
sistemas cerebrais envolvidos na etiologia e manutenção de diferentes perturbações psicopatológicas e a 
articulação desse conhecimento com competências de avaliação e intervenção clínica. 
Resultados de aprendizagem (a alcançar pelos alunos através da UC)  
1- Caracterizar e diferenciar sistemas neurais subjacentes ao processamento, funcionamento e regulação 
emocional; 
2- Identificar os principais processos da neurociência da cognição social 
3- Identificar as bases neurais dos processos psicológicos que se encontram alterados em diferentes 
psicopatologias e as principais alterações estruturais e funcionais. 
4- Descrever as regiões neuroanatómicas e circuitos cerebrais envolvidos nos processos de regulação 
emocional e de ativação autonómica: perturbações do humor, ansiedade e relacionadas com stress. 
5- Descrever as regiões neuroanatómicas e circuitos cerebrais envolvidos nas Perturbações de 
Personalidade, nas Perturbações de Abuso de Substâncias e na Esquizofrenia e Perturbações Psicóticas 
6- Integrar conhecimentos sobre o cérebro social nas competências de entrevista e intervenção clínica (ex: 
sincronia fisiológica e aliança terapêutica) 
7- Identificar os principais modelos neurobiológicos da psicoterapia, juntando investigação básica, clínica e 
de translação da neurociência com as teorias, conhecimento e abordagens clínicas da psicoterapia. 
8-Enquadrar os conhecimentos adquiridos ao longo da UC nas mais recentes propostas de investigação 
das perturbações mentais (RDoC Framework) centradas no estudo de dimensões psicológicas (emoção, 
cognição, motivação e comportamento social) que se encontram alteradas em várias perturbações.  
Conteúdos programáticos 
1- Métodos e técnicas das neurociências mais usados na investigação em psicopatologia. 
2- Neurobiologia das emoções. Neuroanatomia e organização cerebral, sistemas hormonais e sistema 
nervoso autónomo. Interação entre cognição, emoção e comportamento. 
3- Neurociências da cognição social. Processos auto-referentes e traços de personalidade. Teoria da Mente. 
Empatia. Raciocínio moral. Processos interpessoais. 
4- Bases neurais das perturbações do Humor e Ansiedade: processos de regulação emocional, afeto 
negativo e regulação da ativação autonómica, resposta de stress. 
5- Bases neurais das perturbações de abuso de substâncias. 
6- Bases neurais das perturbações de Personalidade: traços de personalidade vs perturbações de 
personalidade 
7- Bases neurais da Esquizofrenia e outras perturbações psicóticas: processos percetivos, atencionais e de 
controlo motor e emocional.  
8. Neurociência, Psicoterapia e Neuropsicoterapia.  
Metodologias de ensino 
Nesta UC serão privilegiadas quatro metodologias de ensino: (1) exposição oral de conteúdos; (2) 
aprofundamento de conhecimentos através de leituras de artigos científicos; (3) discussão de casos 
clínicos; (4) discussão orientada em grupo.  
Metodologias de avaliação 
Avaliação inclui os seguintes elementos: 
1 –Testes com estrutura de resposta múltipla, resposta direta e desenvolvimento (50% a 60%), focados 
nos conceitos, teorias e princípios abordados nas aulas 
2 - Apresentação e discussão caso clínico (40% a 50%) 
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