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Este manual compila um conjunto de informação sobre o seu Programa de Doutoramento, o Centro de
Investigação em Psicologia (CIPsi), a Escola de Psicologia e a Universidade do Minho, mas também sobre a
cidade de Braga. Pode encontrar aqui, com detalhe, os serviços que o/a podem ajudar ao longo do seu percurso
como estudante de doutoramento na UMinho. Siga-nos em www.psi.uminho.pt, www.facebook.com/EPsi.UM.;
https://twitter.com/EscolaPsicolog1; https://www.instagram.com/epsigram/.

1. A Escola de Psicologia (EPsi)
A Escola de Psicologia (EPsi) está organizada em dois Departamentos – Departamento de Psicologia Aplicada
e Departamento de Psicologia Básica. São da sua responsabilidade, respetivamente, o Programa de
Doutoramento em Psicologia Aplicada e o Programa de Doutoramento em Psicologia Básica.
1.1. Estrutura Orgânica da EPsi

. Presidência da Escola
. Presidente
. Vice-Presidentes, sendo um deles nomeado como Presidente do Conselho Pedagógico
. Diretor/a do Centro de Investigação em Psicologia (CIPsi)
. Diretor/a do Departamento de Psicologia Aplicada (DPA)
. Diretor/a do Departamento de Psicologia Básica (DPB)

2. O Centro de Investigação em Psicologia (CIPsi)
O CIPsi acolhe todos os projetos de investigação da Escola de Psicologia e integra os docentes, os investigadores
de carreira, os investigadores de projetos, os investigadores em pós-doutoramento, os investigadores
estrangeiros, os estudantes de doutoramento e outros colaboradores e consultores de projetos específicos.
O CIPsi organiza-se em oito linhas temáticas, que integram, por sua vez, equipas de investigação:
- Aprendizagem e Comportamento Animal
- Aprendizagem, Instrução e Carreira
- Cognição Humana
- Desenvolvimento e Psicopatologia
- Neurociências Clínicas e do Desenvolvimento
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- Psicoterapia e Psicopatologia
- Saúde, Bem-estar e Rendimento
- Vítimas, Ofensores e Sistema de Justiça
Pode encontrar informação detalhada sobre o CIPsi na página oficial da EPsi (www.psi.uminho.pt) no separador

Investigação.

3. A Associação de Psicologia (APsi)
A APsi (https://apsi.uminho.pt/) é uma estrutura de caráter permanente da Escola de Psicologia da
Universidade do Minho, em associação com os Municípios de Braga e de Guimarães, organizada em
diferentes unidades, de acordo com as principais áreas de intervenção aplicada, representadas na Escola
de Psicologia. Constitui-se como um contexto de prestação e disseminação de serviços junto da comunidade
local e académica e como uma plataforma essencial de apoio aos projetos de ensino da Escola (Licenciatura,
Mestrados e Doutoramento). A APsi tem dois polos, localizados nas cidades de Braga e de Guimarães.
Escola de Psicologia

Antiga Estação da CP

Campus de Gualtar

Av. D. João IV

4710-057 Braga

4810-534 Guimarães

Telefone: (351) 253 604 245 | (351) 253 604 681

Telefone (351) 253 512078

E-mail: apsi@psi.uminho.pt

E-mail: apsigmr@apsi.uminho.pt

Horário de funcionamento e atendimento:

Horário de funcionamento e atendimento:

2ª feira a 6ª feira das 09:00-12:30 e das 14:00-18:00

2ª feira a 6ª feira das 09:00-12:30 e das 14:00-18:00

4. A Associação de Estudantes de Psicologia (AEPUM)
A Associação de Estudantes de Psicologia da Universidade do Minho (AEPUM) é constituída pelos estudantes
de Psicologia dos vários ciclos de estudo. Desenvolve atividades de teor formativo, científico, desportivo e social,
ao longo de todo o ano letivo. Trata-se de uma associação dinâmica, da qual todos/as estudantes de Psicologia
podem tirar partido e colaborar. São sócios/as, por inerência, todos/as os/as estudantes inscritos anualmente
nos vários ciclos de estudo do curso de Psicologia da Universidade do Minho.

Voltar ao índice ↑

Pode seguir a AEPUM no Facebook em www.facebook.com/aepum e na sua página oficial www.aepum.pt. Para
obter informações, ou tratar de assuntos diversos, pode contactar a Associação por correio eletrónico
(direcao@aepum.pt).

5. Cursos de Doutoramento em Psicologia
5.1. O Programa de Doutoramento em Psicologia Aplicada (PDPA)
O PDPA tem como objetivos a formação avançada em psicologia aplicada através da investigação, contribuindo
para o avanço do conhecimento e para a formação de investigadores e profissionais de elevada capacidade
científica. Proporciona uma resposta de continuidade à formação de investigadores em Psicologia. Este objetivo
consubstancia-se na definição de uma formação centrada na aquisição de competências de investigação em
contexto aplicado, no desenvolvimento de conhecimentos aprofundados nos domínios específicos de realização
dos doutoramentos dos candidatos, e na estimulação da aquisição de competências de ensino e supervisão de
práticas aplicadas de investigação por parte dos estudantes do programa de doutoramento. Para alcançar estes
fins, o PDPA oferece um treino avançado em Psicologia Aplicada, combinando os três domínios de investigação
centrais do Departamento de Psicologia Aplicada: Psicologia Clínica, Psicologia Forense e Psicologia
Educacional.
5.2. O Programa de Doutoramento em Psicologia Básica (PDPB)
O PDPB centra-se no estudo dos mecanismos básicos de comportamento e cognição. Oferece uma combinação
de formação académica e atividades de investigação, com o objetivo de formar cientistas de qualidade. Os
pontos fortes do programa encontram alicerce na história da Escola de Psicologia e, em particular, no seu
Departamento de Psicologia Básica, considerando o seu conhecimento científico em ciências cognitivas e do
comportamento e em neurociências. O programa tem duas características distintivas: a imersão do estudante,
desde o seu início, nas atividades de investigação dos laboratórios e, simultaneamente, a personalização da
formação ao perfil e competências de cada estudante.
Pode encontrar informação mais detalhada sobre os dois Programas na página oficial da EPsi,
www.psi.uminho.pt, no separador de Ensino.

6. Gestão dos programas de doutoramento e serviços de apoio
6.1. Regulamentos
O/a estudante de doutoramento da Universidade do Minho deve ter um conhecimento detalhado dos
regulamentos em vigor. Neste âmbito recomenda-se a leitura atenta do:
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Regulamento Académico
Despacho nº 778/2020, publicado em Diário da República, 2ª série, nº 13, de 20 de janeiro de 2020,
https://www.psi.uminho.pt/pt/ensino/Documents/Reg_Academico.pdf

Código de Conduta Ética
https://www.psi.uminho.pt/pt/ensino/Documents/Co%CC%81digo_Conduta_E%CC%81tica_UM_2020.pdf

Regulamento disciplinar
https://www.psi.uminho.pt/pt/ensino/Documents/Reg_Disciplinar_Estudantes.pdf
Para os estudantes com bolsa de doutoramento:
Estatuto do Bolseiro, Lei nº. 40/2004, de 18 de agosto, alterada pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27
de agosto, pela Lei n.º 12/2013, de 29 de janeiro, e pelo Decreto-Lei n.º 89/2013, de 9 de julho, e pelo
Decreto-Lei nº 129/2019 de 28 de agosto
Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia
Os estudantes de doutoramento, ao longo dos três anos de duração do curso, têm o apoio dos serviços
administrativos e técnicos da EPsi e do Centro de Investigação em Psicologia.

6.2. Serviço de apoio aos Doutoramentos na EPsi
Todos os assuntos relacionados com Programas de Doutoramento podem ser tratados presencialmente, por
telefone (+351 253 604 676) ou por correio eletrónico. Os estudante do PDPA devem usar o endereço:
doutoramento_aplicada@psi.uminho.pt, por sua vez, os estudantes do doutoramento do PDPB devem usar o
endereço doutoramento_basica@psi.uminho.pt.
Apoio Administrativo:
Lourdes Mesquita
253 604 676 | doutoramento_aplicada@psi.uminho.pt |doutoramento_basica@psi.uminho.pt
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Durante o doutoramento os estudantes terão de efetuar um conjunto de requerimentos, alguns obrigatórios
outros variáveis e específicos de cada estudante. Destacam-se os seguintes:

Obrigatório para todos os estudantes
Submissão de projeto de tese e nomeação de orientadores

Dirigido ao Presidente do Conselho Científico da Escola de
Psicologia, Universidade do Minho.

Enviar para:

doutoramento_aplicada@psi.uminho.pt
doutoramento_basica@psi.uminho.pt

Obrigatório para os estudantes com bolsa de doutoramento
Pedido de declaração da Instituição de Acolhimento para
atribuição de Bolsa
Pedido de declaração da Instituição de Acolhimento para
renovação de Bolsa

Dirigido ao Diretor do CIPsi - Centro de Investigação em
Psicologia, Universidade do Minho

Enviar para:

doutoramento_aplicada@psi.uminho.pt
doutoramento_basica@psi.uminho.pt

Aplicável em função da execução do programa de doutoramento de cada estudante
Pedido de nomeação de coorientadores
Dirigido ao Presidente do Conselho Científico da Escola de
Psicologia, Universidade do Minho.
Pedido de alteração de título de tese
Pedido de redação de tese em língua estrangeira

Pedido de reinscrição
Pedido de suspensão / anulação de inscrição
Pedido de admissão a Provas Públicas (entrega de tese)

Enviar para:

doutoramento_aplicada@psi.uminho.pt
doutoramento_basica@psi.uminho.pt
Dirigido ao Reitor da Universidade do Minho.
Submeter no Portal Académico
https://alunos.uminho.pt

6.3. Comunicação e atualização de dados
Para uma gestão mais adequada dos processos individuais, é obrigatória a comunicação/atualização de dados
pessoais, referentes à situação académica ou ao estatuto de bolseiro. O/A estudante deve, assim, comunicar
a alteração de dados pessoais (morada, telefone e endereço de correio eletrónico) à USGA; e ao Serviço de Apoio
aos Doutoramentos (doutoramento_aplicada@psi.uminho.pt) (doutoramento_basica@psi.uminho.pt)

e a

Chave de Associação da FCT (no caso de bolseiros) ao CIPSi (cipsi@psi.uminho.pt)
6.4. Serviço de apoio técnico / informático
Os estudantes podem solicitar a instalação de licenças do software SPSS, Nvivo, e apoio na configuração VPN
e de redes dos respetivos computadores. O serviço de apoio informático pode prestar aconselhamento sobre
boas práticas de manutenção de equipamentos informáticos e orientações sobre segurança. Sempre que um
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estudante detete anomalias em equipamentos informáticos, deverá comunicá-las, preferencialmente, por
correio eletrónico (suporte@psi.uminho.pt) ou consultar https://www.psi.uminho.pt/pt/suporte.

Apoio Informático:
Fernando Borges
253 604 674 | fborges@psi.uminho.pt
Os estudantes podem solicitar a reserva de espaços bem como apoio na produção e divulgação de eventos
(Conferências, Seminários, etc.).
Apoio Técnico:
José Brandão
253 601 395 | jbrandao@psi.uminho.pt
6.5. Centro de Investigação em Psicologia (CIPsi)
O CIPsi apoia os estudantes em aspetos específicos relacionados com bolsas de doutoramento nomeadamente:
o apoio nas bolsas atribuídas pela FCT; a preparação de contratos para atribuição de Bolsa; a emissão da
declaração da Instituição de Acolhimento para atribuição de Bolsa e a emissão da declaração da Instituição de
Acolhimento para renovação de Bolsa.
Gestor de Ciência:
Pedro Rodrigues
253 604 223
cipsi@psi.uminho.pt
6.6. Testoteca/Mediateca

Os estudantes de doutoramento podem consultar e requisitar instrumentos de avaliação psicológica, validados
e aferidos para a população portuguesa, bem como livros e programas de intervenção psicológica. Informação
sobre o regulamento, materiais e formulário de requisição estão disponíveis na página oficial da EPsi em
https://www.psi.uminho.pt/pt/suporte.
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7. Serviços da Universidade do Minho
7.1. Unidade de Serviços de Gestão Académica – Portal Académico
O Portal Académico da Universidade do Minho (https://alunos.uminho.pt) é um espaço virtual onde os
estudantes encontram um conjunto de informações e serviços diversificados destinados a candidata/os,
estudantes e alumni da UMinho.
7.2. Serviços de Ação Social
Os Serviços de Ação Social (SASUM) têm como objetivo o apoio social. Prestam serviços aos estudantes nos
domínios do Alojamento, Bolsa de Estudo, Apoio Médico e Psicológico e Apoio nas Atividades Desportivas e
Culturais. Pode encontrar informação mais detalhada em https://www.sas.uminho.pt.
7.3. Gabinete de Processos Académicos
É um serviço de apoio logístico, técnico e administrativo, no registo de teses e provas de doutoramento, entre
outros. O GPA está situado no Complexo Pedagógico II – 2º piso - Campus de Gualtar, em Braga.
7.3. Aplicação móvel da Universidade do Minho (App UMinho)
A aplicação para dispositivos móveis destina-se a ser utilizada de forma transversal por toda a comunidade
académica, disponibilizando, em permanência, informação relevante sobre a UMinho, bem como o acesso a
mecanismos de interação relativos a vários domínios de atividade.

8. Contactos Úteis
Universidade do Minho: https://www.uminho.pt
Unidade de Serviços de Gestão Académica – https://alunos.uminho.pt
Horário de atendimento presencial da Unidade de Serviços de Gestão Académica:
Segundas e Sextas-feiras:

09h00 - 12h00 e 14h00 -17h00

Quartas-feiras:

09h00 - 12h00

Terças e Quintas-feiras:

14h00 - 20h00

Horário de atendimento telefónico:
Segundas, Terças, Quintas e Sextas-feiras:

09h00 - 12h00 e 14h00 -17h00
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Quartas-feiras:

09h00 - 12h00

Videochamada (Microsoft Teams):
Serviço de Gestão Académica (Pós-Graduação)
Segunda a Sexta-feira: 10h00 - 12h00 e 14h30 - 16h30

Pós-Graduação:
Campus de Gualtar
4710-057 Braga
Telef: 253 604 112 (assuntos de pós-graduação)

div.posgraduacao@usga.uminho.pt
Setor Propinas: propinas@uminho.pt
Serviços de Ação Social: https://www.sas.uminho.pt
Local: Campus de Gualtar
4710-057 Gualtar
Telef: 253 601 450

sas@sas.uminho.pt
Departamento Desportivo e Cultural
Carlos Videira: cvideira@sas.uminho.pt
Telef: 253 601 798

Pavilhão Desportivo Gualtar
Pedro Dias: pmdias@sas.uminho.pt
Telef: 253 602 480

Departamento Apoio Social
Bolsas:

bolsas@sas.uminho.pt

Ana Paula Machado: paula.machado@sas.uminho.pt
Telef: 253 601 466
Alojamento
Madalena Macedo: mmacedo@sas.uminho.pt
Telef: 253 601 785

Apoio Clínico (Médico e Psicológico)
enfermaria@sas.uminho.pt
Telef: 253 601 490
psicologia@sas.uminho.pt
Telef: 253 601 490
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Unidade de Serviços de Documentação e Bibliotecas:
https://www.sdum.uminho.pt
Campus de Gualtar
4710 - 057 Braga
Telef: 253 604 150
usdb@usdb.uminho.pt

Apoio a Bolsas FCT
FCT – Fundação da Ciência e Tecnologia: https://www.fct.pt
Av. D. Carlos I, 126
1249-074 Lisboa
Telef: 213 924 300
Bolsas FCT
bolsas@fct.pt
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9. O Guia de Braga

Braga é uma das mais antigas cidades portuguesas. Fundada no tempo dos romanos e com mais de 2000
anos de história é considerada a terceira cidade de Portugal, sendo a capital da região do Minho. A cidade
possui cerca de 174 mil habitantes. É uma das cidades cristãs mais antigas do mundo.
Em 2012, a significativa percentagem de população jovem que aloja valeu-lhe o título de Capital Europeia da
Juventude.
Com fama internacional de cidade turística, Braga oferece eventos culturais e de lazer únicos, que passam pela
animação noturna, teatro, cinema, exposições, museus, etc. A cidade encanta não só pela sua presença
monumental, a sua gastronomia, os seus jardins, como também pela simpatia dos seus habitantes. Aproveite
para conhecer e não deixe Braga sem visitar:
•

O Monte do Bom Jesus

•

O Santuário do Sameiro

•

A Sé Catedral de Braga

•

O Mosteiro de Tibães

•

O Teatro Circo

•

O Estádio AXA

Numa perspetiva mais lúdica visite:
•

O Estaleiro Cultural Velha-a-Branca

•

O Generation

•

O Café A Brasileira

•

A Doçaria S. Vicente

•

O BA – Bar Académico
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Locais a Visitar
1. Santuário do Bom Jesus do Monte

2. Santuário do Sameiro
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3. Sé Catedral
4. Museu do Tesouro da Sé

5. Largo do Paço (Reitoria UM)

6. Câmara Municipal
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7. Avenida Central

8. Avenida da Liberdade

9. Theatro do Circo

mais informações em: http://www.theatrocirco.com/
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10. Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva

mais informações em : http://www.blcs.pt/portal/

11. Museu D. Diogo de Sousa

mais informações em: http://www.museus.bragadigital.pt/ddsousa/

12. Termas Romanas – Bracara Augusta

13. Museu dos Biscainhos

mais informações em: http://www.museus.bragadigital.pt/Biscainhos/
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15. Jardim de Santa Bárbara

16. Estádio Municipal de Braga

Nota: O arquiteto que projetou este estádio, Eduardo Souto de Moura, ganhou o prêmio Pritzker em 2011.
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Posto de Turismo

Avenida da Liberdade, nº1
Tel.: 253 262 550 | turismo@cm-braga.pt
Para obter mais informações, podes consultar o website:
https://www.cm-braga.pt/pt/0101/conhecer/seja-bem-vindo-a-braga
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Eventos Tradicionais/Religiosos
24 de dezembro véspera do dia de Natal

Das 16h às 20h não percas a oportunidade de ir ao “Bananeiro” brindar com um copo de Moscatel de Setúbal,
acompanhado de uma banana, e desejar um Feliz Natal.
https://webraga.pt/blog/festejar-natal-braga-no-bananeiro/
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Semana Santa
A Semana Santa em Braga é a mais imponente, atraente e famosa de todas em Portugal, e o mais importante
evento turístico e religioso da cidade de Braga.
Procissões
“Vocês serão o meu Povo”
Procissão da “burrinha”

“Ecce Homo” (Eis o Homem)

Procissão dos Farricocos

Procissão do Enterro do senhor
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Eventos Festivos
______________
Noite Branca
Este é um dos principais eventos que se realizam em Braga a par das Festas de S. João. Realizou-se pela
primeira vez em 2012, ano em que a cidade foi Capital Europeia da Juventude. Este evento ocorre normalmente
no início do mês de setembro e, devido ao êxito alcançado prolonga-se por três noites (sexta-feira, sábado e
domingo). Calcula-se que mais de 100.000 pessoas vão às ruas da cidade vestidas de branco.
Ao longo das várias edições, o evento criou diversas atividades de entretenimento de rua: performances, teatro,
dança e shows de artistas com grande reconhecimento nacional.

Vídeo Promocional Noite Branca 2018: https://www.youtube.com/watch?v=npc1Bcfnrns
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Semana Académica do Enterro da Gata
A gata representa o fracasso escolar. Esta semana de maio é rica em shows e festividades, principalmente para
os finalistas.
Mais informação será divulgada em (http://www.aaum.pt/), semanas antes do evento.
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Festas de S. João (Feriado Municipal | 24 de junho)
O São João é a maior festa do Concelho.
O programa é rico e variado, com muita música folclórica, danças folclóricas, iluminações artísticas, sessões
de fogos de artifício e uma variedade de eventos culturais, desportivos e religiosos. A noite de S. João (23 de
junho) é o ponto alto das festas e termina apenas com o nascer do dia, é comemorado com martelos, alhoporro, o cheiro de manjericão, rusgas sanjoaninas, sempre acompanhado com a tradicional e muito apreciada
sardinha assada na brasa.

Mais informações em: http://www.saojoaobraga.pt
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Braga Romana
Revivendo o passado em Bracara Augusta - maio / junho
Viajando no tempo 2000 anos de volta ao Império Romano, evocando as suas vidas diárias como capital da
província de Gallaecia. Esta iniciativa, que acontece anualmente no final de maio início de junho, é recriada
com um mercado romano no centro histórico da cidade, cortejos romanos, espetáculos de artes circenses,
dramas, simulações de guerra, personificações mitológicas, malabarismo, apresentações musicais e danças.
da época de Bracara Augusta.

Vídeo Promocional Braga Romana 2019: https://www.youtube.com/watch?v=sWq4z7KKpuk
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Bem-vindo(a) à EPsi!
Bem-vindo(a) à Universidade do Minho!
Bem-vindo(a) a Braga!

