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Enquadramento Curricular e Objetivo geral da UC  
Esta UC insere-se no 1º semestre do Mestrado. A UC explora as diferentes competências de atendimento 
clínico com adultos e aborda diversas competências de gestão da relação terapêutica. 
Resultados de aprendizagem (a alcançar pelos alunos através da UC)  
1 - Identificar as principais competências clínicas no processo terapêutico. 
2 – Aplicar as diferentes competências nas diferentes fases do processo terapêutico. 
3 – Integrar competências clínicas baseadas no modelo “Helping Skills”  
4 – Refletir criticamente acerca das competências clínicas.  
5 – Reconhecer a importância da gestão da relação terapêutica no processo e nos resultados terapêuticos.  
6- Conhecer os princípios éticos e deontológicos que organizam a prática clínica.  
Conteúdos programáticos 
1- Das competências básicas de atendimento para as competências mais avançadas. 
2- Modelo das “Helping Skills” e suas três fases: Exploração, insight e ação. 
3- Fase de exploração de pensamentos e emoções (atendimento, escuta e observação, observação e 
exploração de pensamentos e emoções). 
4- Fase de exploração das razões subjacentes aos pensamentos e emoções (desafio, consciencialização e 
insight). 
5- Fase da ação: Passos para promover a mudança terapêutica com base nas tarefas de ação. 
6- Integração das competências clínicas no processo terapêutico. 
7- Gestão da relação terapêutica: Exercícios cognitivo-comportamentais com ênfase na resposta ao 
tratamento, sintonia com o cliente, relação terapêutica e princípios éticos e deontológicos. 
Metodologias de ensino 
As aulas serão expositivas com uma componente prática que consistirá na simulação e aplicação das 
competências de atendimento aprendidas (role-play). Os estudantes terão ainda oportunidade de 
visualizar vídeos com a aplicação das diferentes competências ao longo do processo terapêutico.   
Metodologias de avaliação 
A avaliação da UC inclui duas componentes: 1) Dois testes com perguntas de resposta direta e múltipla 
para avaliação da aquisição de conhecimentos (50% a 80%); 2) aplicação das competências clínicas e de 
gestão da relação terapêutica a um caso clínico hipotético (trabalho de grupo) (20% a 50%).  
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