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Manual de Acolhimento 

dos Alunos da Escola de Psicologia da Universidade do Minho 

 

Para apoiar a integração dos/das novos/as alunos/as, a Escola de Psicologia 

(EPsi) criou um guia ou “manual de sobrevivência”. Trata-se de um livro de 

bolso com um conjunto de informações úteis a qualquer estudante recém-

chegado/a a esta academia.  

Esperamos que este Manual de Acolhimento possa ser o teu guia ao longo dos 

próximos anos na nossa Escola e Universidade! 

 
Índice 

 A Universidade do Minho (UMinho) 

 A Escola de Psicologia (EPsi) 

 O Centro de Investigação em Psicologia (CIPsi) 

 O projeto “Tutoria por Pares” 

 O Serviço de Psicologia (ServPsi) 

 A Associação de Estudantes de Psicologia (AEPUM) 

 A Ação Social (SASUM) 

 O Gabinete para a Inclusão (GPI) 

 O Portal Académico 

 O Guia de Braga 

 O Guia de Guimarães  

 As Perguntas Frequentes 

 Dicas Importantes 

 Contactos Úteis 

 Agenda/Notas 

A Escola de Psicologia agradece o apoio do Instituto de Ciências Sociais (ICS) na elaboração 
deste Manual de Acolhimento.  
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A Universidade do Minho (UMinho) 

 

Se és um/uma aluno/a da Universidade do Minho (UMinho) deves saber que a 

nossa academia está, atualmente, entre as mais prestigiadas instituições de 

ensino superior do país, tendo também vindo a afirmar-se progressivamente no 

panorama internacional.  

 

Foi fundada em 1973 e conta com dois grandes polos: o campus de Gualtar, 

em Braga, onde está situada a Escola de Psicologia (EPsi), e o campus de 

Azurém, em Guimarães. 

Podes encontrar mais informação no site oficial da instituição 

http://www.uminho.pt/.  
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A Escola de Psicologia (EPsi) 

 

A Escola de Psicologia (EPsi) está organizada em dois Departamentos – 

Departamento de Psicologia Básica e Departamento de Psicologia Aplicada. 

São da sua responsabilidade o curso de Mestrado Integrado em Psicologia 

(MIPsi), o Mestrado em Psicologia Aplicada (MPA), o Programa de 

Doutoramento em Psicologia Básica e o Programa de Doutoramento em 

Psicologia Aplicada. 

Segue-nos através do site www.psi.uminho.pt bem como no Facebook em 

www.facebook.com/EPsi.UM. 

 

Estrutura Orgânica da EPsi: 

 Presidência da Escola 

 Presidente 

 Vice-Presidentes 

 Presidente de Conselho Pedagógico 
 

 Diretor do Centro de Investigação em Psicologia (CIPsi) 
 

 Diretor do Serviço de Psicologia (ServPsi) 
 

 Diretor de Departamento de Psicologia Básica 

 Diretor de Departamento de Psicologia Aplicada 
 

 Diretor de Curso do Mestrado Integrado em Psicologia  

 Diretor de Curso do Mestrado em Psicologia Aplicada 
 

 Diretor do Programa de Doutoramento em Psicologia Básica 

 Diretor do Programa de Doutoramento em Psicologia Aplicada 
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O Centro de Investigação em Psicologia (CIPsi) 

 

O Centro de Investigação em Psicologia (CIPsi) integra os/as docentes e 

investigadores/as da EPsi em três Laboratórios de Psicologia Básica e três 

Unidades de Investigação em Psicologia Aplicada. 

Os três Laboratórios são: 

(1) Aprendizagem e Comportamento Animal 

(2) Cognição Humana 

(3) Neuropsicofisiologia 

As três Unidades de Investigação são: 

(1) Aprendizagem e Realização 

(2) Justiça e Violência 

(3) Psicoterapia e Psicopatologia 

Podes encontrar informação detalhada sobre o CIPsi no site da EPsi, 

www.psi.uminho.pt, no separador Investigação. 

 

A nossa Escola tem uma produtividade científica de relevo, a qual tem vindo a 

crescer todos os anos, o que foi reconhecido no estudo de 2013 da 

Universidade de Leiden que colocou o CIPsi em primeiro lugar na área da 

Psicologia. Os/As nossos/as alunos/as são, por isso, desde cedo, 

socializados/as com a investigação no domínio da Psicologia Básica e da 

Psicologia Aplicada através de duas iniciativas: a atividade Colaborador de 

Investigação e Sistema de Creditação pela Participação em 

Experiências. 
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Colaborador de Investigação 

Esta atividade tem como objetivo principal familiarizar os/as alunos/as, desde 

o 1º ano, nos grupos de investigação dos vários Laboratórios e Unidades de 

Investigação do CIPsi. Neste âmbito podem colaborar com docentes em 

projetos de investigação que estejam a decorrer na EPsi. Estas “atividades de 

investigação”, com uma duração muito limitada no tempo (ex., 30h num 

semestre), podem incluir tarefas como: a inserção de dados no SPSS; a 

transcrição de entrevistas; a recolha de dados através de questionários; o 

acompanhamento de investigações laboratoriais; etc.. Esta é uma oportunidade 

para tu desenvolveres, igualmente, competências transversais à formação de 

um psicólogo (ex., comunicação de dados, organização de atividades ou 

trabalho em equipa). 

No final da atividade ser-te-á passada uma declaração que atesta a duração e o 

tipo de atividade realizada. 

 

Sistema de Creditação pela Participação em Experiências 

A investigação na EPsi recorre, muitas vezes, a estudantes universitários como 

participantes das experiências. Assim, os/as nossos/as alunos/as são 

convidados/as a responder a procedimentos de investigação realizados nos 

vários Laboratórios e Unidades de Investigação do CIPsi. De modo a encorajar 

e valorizar a participação dos/as alunos/as na investigação, a EPsi aprovou um 

sistema de creditação da participação dos/as alunos/as na investigação que 

decorre sob o âmbito das atividades do CIPsi. Este sistema permite que esta 

participação em experiências seja convertida em pontos (valores) que poderão 

depois ser usados nas unidades curriculares do MIPsi ou MPA. 



6  _____________________________________________Ψ 

 

O projeto “Tutoria por Pares” 

 
O projeto “Tutorias por Pares” apresenta como principal objetivo proporcionar 

aos/as alunos/as que frequentam o 1º ano da Universidade do Minho um 

acompanhamento entre pares, no sentido de promover a sua 

adaptação/integração ou vivência enquanto alunos/as do Ensino Superior, 

como sejam: aspetos estruturais do curso e da Universidade, a relação entre 

colegas, as características académicas e as competências a desenvolver na 

concretização de uma formação académica com sucesso, o intercâmbio 

cultural e a formação de uma cidadania intercultural e integradora da diferença. 

O sistema tutorial disponibiliza um apoio personalizado aos novos estudantes 

(tutorandos/as), realizado por estudantes (tutores/as) da Universidade do 

Minho. Poderão exercer o papel de Tutores/as todos/as os/as alunos/as da 

Universidade do Minho, a partir do 2º ano de frequência de qualquer curso. 

Qualquer aluno/a que frequente o 1º ano pode requerer o apoio das “Tutorias 

por Pares”, bem como todos/as os/as alunos/as envolvidos em programas de 

intercâmbio internacional. As sessões de tutoria são lideradas pelos/as 

tutores/as e realizadas em pequenos grupos de dois a cinco elementos, sendo 

organizadas em função das necessidades/pedidos dos/as tutorandos/as e 

com supervisão. As sessões têm a duração de 60-90 minutos, com frequência 

semanal ou quinzenal e têm lugar em tempo e espaço próprios na 

Universidade do Minho. 

Para mais informações e/ou te inscreveres no programa envia um email para 

tutoriaspares@psi.uminho.pt. 
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O Serviço de Psicologia (ServPsi) 

 

O Serviço de Psicologia (ServPsi) é uma estrutura de caráter permanente da 

Escola de Psicologia da Universidade do Minho, organizada em diferentes 

Unidades de acordo com as principais áreas de intervenção aplicada 

representadas na Escola. Nesse sentido, pretende constituir-se como um polo 

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 (Mestrados e Doutoramentos). Paralelamente, pretende ainda servir 

como um contexto privilegiado de apoio à realização de investigação aplicada.  

 

O funcionamento das Unidades do Serviço de Psicologia estrutura-se em três 

dimensões privilegiadas de interação com a sociedade: intervenção psicológica, 

formação e investigação aplicada em Psicologia. No âmbito da intervenção 

realizam-se atividades, serviços e programas ao nível individual e de grupo, e 

serviços à comunidade em geral, incluindo parcerias e protocolos com 

instituições. Na componente da formação incluem-se estágios curriculares, 

formação pós-graduada em psicologia aplicada, treino e supervisão de 

profissionais, palestras, workshops, conferências e cursos livres, no domínio da 

psicologia em diferentes contextos. A dimensão da investigação aplicada, por 

sua vez, contempla o apoio às atividades de investigação e o desenvolvimento 

de parcerias em atividades e projetos de divulgação científica.  
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A Associação de Estudantes de Psicologia (AEPUM) 

 

A Associação de Estudantes de Psicologia da Universidade do Minho (AEPUM) 

é uma associação constituída por estudantes de psicologia dos vários anos, 

que desenvolve atividades de teor formativo, científico, desportivo e social, ao 

longo de todo o ano letivo. Trata-se de uma associação jovem e dinâmica da 

qual todos os/as estudantes de psicologia podem tirar partido e colaborar 

sempre que o desejarem, pois esta associação está sempre pronta para os 

receber. 

São sócios/as por inerência todos/as os/as alunos/as inscritos anualmente 

nos vários ciclos de estudos do curso de psicologia da Universidade do Minho, 

os quais a AEPUM representa. 

Algumas das atividades mais emblemáticas que a AEPUM organiza anualmente 

são: 

Jantar Formal de Natal: Realiza-se durante a época natalícia, para que 

todos/as os/as alunos/as, docentes e investigadores/as possam ter um 

momento de convívio e diversão. A edição anterior contou com a participação 

de mais de 140 pessoas. 

RITE – Reunião Informal à Terça: Com mais de 10 anos de existência, as 

RITE’s são um bom espaço de discussão dos mais diversos temas, num 

ambiente informal, onde os/as nossos/as convidados/as podem apresentar e 

debater um tema selecionado com os/as presentes. 

Psinema: Os Psinemas são sessões de cinema, dentro da temática da 

psicologia, onde os/as participantes podem assistir um filme com os/as 

colegas num ambiente descontraído. 
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SIPUM – Seminário de Investigação em Psicologia da Universidade 

do Minho: O SIPUM é o evento fulcral que a AEPUM organiza anualmente. 

Trata-se de um seminário de investigação que permite que, maioritariamente, 

estudantes, dos vários anos e ciclos de estudo, possam demonstrar os seus 

trabalhos de investigação em conjunto com docentes e investigadores/as. Na 

edição anterior do SIPUM estiveram presentes mais de 120 participantes, dos 

quais elementos de 6 universidades portuguesas e de várias áreas de ensino. 

 

Para além destas atividades a AEPUM prepara-se para a formação de novos 

departamentos que levarão a cabo vários outros eventos de cariz social e 

desportivo, para que os estudantes possam usufruir mais da sua associação. 

Segue-nos no Facebook em facebook.com/aepum e através do site 

www.aepum.pt.vu. Para qualquer esclarecimento podes enviar email para 

aepum@psi.uminho.pt.  
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A Ação Social 

 

Os Serviços de Ação Social (SASUM) têm como objetivo o apoio social. Prestam 

serviços aos estudantes nos domínios do Alojamento, Alimentação, Bolsas de 

Estudo, Apoio Médico e Psicológico e Apoio às Atividades Desportivas e 

Culturais, e outros. 

A sede dos SASUM está localizada no Campus de Gualtar, em Braga.  

Mais informações no site https://www.sas.uminho.pt.  

 

 

O Gabinete Para a Inclusão (GPI) 

 

O Gabinete para a Inclusão (GPI) tem como atribuições: (a) promover a 

inclusão no contexto académico, visando a igualdade de oportunidades; e (b) 

prestar apoio a estudantes, docentes e outros trabalhadores com deficiência ou 

necessidades especiais.  

Localiza-se no Campus de Gualtar no Complexo Pedagógico I - Piso 2, sala 

219. 

Mais informações no site http://www.gpi.uminho.pt.  
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O Portal Académico  

 

O Portal Académico da Universidade do Minho é um espaço virtual, dedicado a 

ti, onde podes encontrar várias informações do teu interesse. Por exemplo, 

dados sobre as propinas (valores, prazos, pagamento e outros assuntos 

relacionados), os calendários e os horários escolares, os regulamentos, entre 

outros.  

É também através do Portal Académico que respondes, semestralmente, aos 

inquéritos pedagógicos que te permitem fazer uma avaliação do ensino em 

todas as Unidades Curriculares. A tua participação é fundamental, pois permite 

a melhoria constante a nível pedagógico. 

Mais informações no site http://alunos.uminho.pt.  
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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. Aproveita para conhecer e não deixes 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 visita:  

 O Estaleiro Cultural Velha-a-Branca 

 O Generation 

 O Café A Brasileira 

 A Doçaria S. Vicente 

 O BA – Bar Académico  
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O Guia de Guimarães  

 

Guimarães é uma cidade com um marcante passado histórico, associado à 

fundação da identidade nacional. É sede de um município com cerca de 162 

mil habitantes. O seu centro histórico foi considerado pela UNESCO, em 2001, 

como Património Cultural da Humanidade. E, em 2012, as suas características 

históricas e culturais valeram-lhe o título de Capital Europeia da Cultura.  

Muitas vezes lembrada como "Cidade Berço", Guimarães oferece aos seus 

habitantes e visitantes uma multiplicidade de iniciativas culturais e lúdicas. O 

seu caracter monumental e ao mesmo tempo dinâmico e juvenil são 

qualidades a destacar nesta cidade. Aproveita para conhecer e não deixes 

Guimarães sem visitar: 

 O Santuário da Penha 

 O Castelo de Guimarães 

 A Igreja de Nossa Senhora da Oliveira 

 A Igreja de São Francisco 

 O Paço dos Duques 

 O Parque da Cidade de Guimarães 

Numa perspetiva mais lúdica visita:  

 O Bar Idade Média 

 A Pastelaria Clarinha 

 A Pastelaria Docélia 

 O BA – Bar Académico 
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As Perguntas Frequentes 

 

Sabemos que são muitas as perguntas que tens neste momento e muito mais 

surgirão nestes primeiros tempos. Reunimos aqui as questões que 

normalmente surgem, abarcando assuntos diversos.  

 

Perguntas frequentes dos/as novos/as alunos/as ao chegar à 

UMinho... 

 

Onde fica localizada a Reitoria da Universidade do Minho? 

A Reitoria da Universidade está instalada no centro da cidade de Braga – num 

edifício do século XVIII situado no Largo do Paço, ainda que o Reitor tenha 

gabinetes nos campi de Gualtar, em Braga e de Azurém, em Guimarães. A 

Reitoria integra o Reitor, Vice-Reitores e Pró-Reitores, incluindo ainda um 

conjunto de serviços de apoio ao Reitor e à dimensão institucional das 

atividades da Universidade. 

 

Qual o horário de atendimento dos Serviços Académicos? 

O horário de atendimento dos Serviços Académicos depende do dia da 

semana: 

Segunda-feira: 09h00 - 12h00 e 14h00 - 17h00 

Terça-feira: 15h00 - 21h00 

Quarta-feira: 9h00 - 12h00 

Quinta-feira: 15h00 - 21h00 

Sexta-Feira: 09h00 - 12h00 e 14h00 - 17h00  
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Como funcionam os estatutos (ex., o estatuto de trabalhador 

estudante) e regimes especiais (ex., estudantes com deficiência)? 

Podes informar-te sobre estes e outros assuntos no Portal Académico, através 

do link http://alunos.uminho.pt. Depois de entrares no site terás do lado direito 

um tópico intitulado “Arquivo”, clicas e selecionas a opção “Estatutos/Regimes 

Especiais”, onde surgirão as informações relevantes sobre este assunto.  

 

Onde posso tratar de assuntos relacionados com as bolsas de 

estudo? 

Se te queres informar sobre assuntos relacionados com as bolsas de estudo 

tens ao teu dispor os Serviços de Ação Social da Universidade do Minho 

(SASUM). O horário de atendimento é das 09h:00 às 12h:30 e das 14h:00 às 

17h:30. Podes encontrar mais informação no site https://www.sas.uminho.pt. 

 

Onde é a Secretaria da EPsi? Qual o horário de funcionamento? 

A secretaria da EPsi funciona no piso 0 do edifício e o seu horário de 

funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 09h00 - 13h00 e das 

13h30 -18h00. 

 

Onde posso encontrar informação sobre os períodos letivos e os 

períodos de férias? 

A data destes períodos varia todos os anos, pelo que deves consultar o 

Calendário Escolar do ano letivo em curso. Consulta o site da EPsi, 

www.psi.uminho.pt, no separador Ensino ou procura no Portal Académico, 

http://alunos.uminho.pt.   
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Onde me posso informar sobre horários e calendários de exames de 

recursos e outras informações relacionadas?  

Podes ter acesso ao calendário de exames de recurso o site da EPsi, 

www.psi.uminho.pt, no separador Ensino ou no Portal Académico, 

http://alunos.uminho.pt.  

 

Não sei como interpretar as salas que aparecem no horário, o que é 

CPII-203? 

As salas são, normalmente, indicadas no Horário Escolar de acordo com os 

seguintes critérios: na primeira parte, encontras a referência ao edifício onde 

acontece a aula (Complexo Pedagógico ou CP – havendo três CPs no Campus 

de Gualtar – o I, II e III; ou EPsi); o número seguinte representa a sala (o 

primeiro dígito é referente ao piso e os últimos dois ao número da sala). Por 

exemplo, no caso enunciado a sala da aula é no Complexo Pedagógico II ou CP 

II, na sala 203, que se localiza no 2º andar desse edifício. 

 

Existem salas de estudo em grupo na Universidade?  

Sim, a Universidade coloca ao teu dispor salas de estudo em grupo. Junto à 

Biblioteca Geral da Universidade do Minho tens uma sala exclusivamente para 

esse fim. No entanto, a instituição reserva-te outros espaços. Para os 

conheceres pede informação junto da gestão dos complexos pedagógicos (CPI, 

II, III).  
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Até que horas está aberta a Biblioteca? Quantos livros posso 

requisitar em meu nome e durante que período? 

Os Serviços de Documentação da Universidade do Minho (SDUM) integram 

várias bibliotecas: a BGUM - Biblioteca Geral da Universidade do Minho; a BPG - 

Biblioteca da Universidade do Minho em Guimarães; a BCE - Biblioteca de 

Ciências de Educação; a BEC - Biblioteca do Edifício dos Congregados; a BECS 

- Biblioteca da Escola de Ciências da Saúde; e o CDEUM - Centro de 

Documentação Europeia da Universidade do Minho; entre outras. Tens ainda 

ao teu dispor o acesso à Biblioteca Digital.  

Os horários variam em função da biblioteca e em função da época do ano, por 

isso, sempre que necessites de recorrer a alguma, deves consultar o site 

http://www.sdum.uminho.pt/.  

O empréstimo de publicações implica sempre a apresentação do cartão de 

identificação do utilizador e a assinatura de uma requisição, a fornecer pela 

biblioteca, no ato do empréstimo. O empréstimo para leitura domiciliária 

realiza-se por um período variável, entre 3 e 14 dias, de acordo com o estatuto 

das publicações. Encontrarás outras informações relevantes no site.  

 

A Universidade do Minho dispõe de Residências Universitárias? 

Sim, a Universidade do Minho tem várias residências. Em Braga existe a 

residência Lloyd Braga e a de Santa Tecla (Bloco A, Bloco B, Bloco C, Bloco D e 

Bloco E). Os estudantes que pretendem pedir alojamento nas residências de 

Braga deverão preencher uma Candidatura para Alojamento, em impresso 

próprio, a adquirir e entregar nos Serviços de Ação Social, no sector de 

alojamento.  
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Onde posso comprar as senhas da cantina? Qual o horário de 

funcionamento? 

O Departamento Alimentar da Universidade do Minho compreende todas as 

unidades alimentares de apoio à população universitária, nos polos de Braga e 

Guimarães. Dele fazem parte, não só as cantinas (de Gualtar, St. Tecla e 

Azurém), como os bares (distribuídos pela Universidade), o Restaurante 

Universitário de Gualtar e o Restaurante Universitário de Azurém.  

Podes comprar senhas avulso ou em packs de 10 senhas (usufruindo assim de 

um desconto). Podes comprar a senha para a refeição no próprio dia. No 

entanto existem exceções: no caso da senha ser vegetariana deves comprar 

com antecedência e no momento da compra indicar o dia e tipo de refeição (se 

é almoço ou jantar). Podes comprar as senhas nos bares da universidade e na 

cantina.  

O horário normal de funcionamento da cantina é entre as 12h:00 - 14h:00 e as 

19h:00 - 20h:30.  

 

Existe na Universidade algum local onde possa adquirir ou carregar 

um passe dos TUB (Transportes Urbanos de Braga)? 

Sim, no Gabinete de Apoio ao Aluno da Associação Académica da Universidade 

do Minho, no polo de Gualtar. Localiza-se no CPII, junto ao Bar e aí podes 

comprar ou carregar passe, comprar bilhetes, etc.  

 

Onde posso contactar a Associação Académica da Universidade do 

Minho (AAUM)? 

Podes contactar a AAUM através do email aaum@aaum.pt. 
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Onde posso tirar fotocópias na Universidade? 

No Campus de Gualtar tens um serviço de reprografia, onde podes tirar cópias, 

imprimir, encadernar trabalhos, comprar material escolar, etc. Este serviço está 

aberto ao público das 09h00 até às 18h00, em época letiva.  

 

Se precisar de um médico ou psicólogo, onde me devo dirigir? 

A Universidade do Minho dispõe de um serviço de consultas de apoio médico 

ou de apoio psicológico, prestado por médicos e psicólogos contratados pelos 

SASUM, destinado aos alunos deslocados, do 1º 2º e 3º ciclos da Universidade 

do Minho. Para mais informação consulta o site dos Serviços de Ação Social 

(SASUM) em http://www.sas.uminho.pt/. 

 

Estou a pensar concorrer ao programa Erasmus+, onde me posso 

informar? 

Podes informar-te nos Serviços de Relações Internacionais (SRI) da 

Universidade do Minho. Estes constituem uma estrutura de coordenação, 

acompanhamento e apoio ao desenvolvimento de todas as iniciativas de 

internacionalização do ensino, nomeadamente no âmbito da cooperação e 

mobilidade académica. Encontram-se localizados no Campus de Gualtar e no 

Campus de Azurém. Para mais informações consulta o site 

http://www.sri.uminho.pt/. Também temos no site da nossa Escola, 

www.psi.uminho.pt, informação sobre o programa Erasmus+. 

  



N. Banco
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Dicas Importantes 

 

 Está atento/a à plataforma de Elearning, uma ferramenta muito importante 

ao longo do teu percurso e disponível em https://elearning.uminho.pt ou 

através do site da Epsi, www.psi.uminho.pt, separador Escola (procura do lado 

esquerdo depois do entrares neste separador). É através desta que docentes e 

outros serviços comunicam contigo. Aí são divulgadas informações sobre as 

características da Unidades Curriculares, seus conteúdos, métodos de 

avaliação. É também através desta ferramenta que os/as docentes 

disponibilizam os materiais de apoio às Unidades Curriculares (slides, textos, 

etc) e publicam as classificações das mesmas.  

 

 

 Não te esqueças de visitar com regularidade o teu email institucional e de o 

utilizares sempre que quiseres comunicar com os Serviços Centrais da 

Universidade ou a Escola de Psicologia. Aqui são divulgadas informações 

importantes por parte da EPsi e da Universidade. 

 

 

 A Direção de Curso do MIPsi e do MPA têm um horário de atendimento 

semanal que podes usar sempre que necessites. Para marcação deves enviar 

email para dcursopsicologia@psi.uminho.pt, se fores aluno/a do MIPsi, ou 

mpamipsi4@psi.uminho.pt, se fores aluno/a do MPA. 
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Contactos Úteis 

 
1. Serviços Centrais 

 
Universidade do Minho (UMinho)  

253 604 100, 253 601 100 

http://www.uminho.pt/ 

 

Serviços Académicos da 

Universidade do Minho (SAUM) 

253 604 110 

graduacao@saum.uminho.pt  

 

Serviços de Ação Social (SASUM) 

253 601 450 

sas@sas.uminho.pt 

http://www.sas.uminho.pt 

 

Gabinete para a Inclusão (GPI) 

253 601 335/6 

secretaria@gpi.uminho.pt  

http://www.gpi.uminho.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Serviços de Relações 

Internacionais (SRI) 

253 604505/7/8 

sri@sri.uminho.pt  

 

Biblioteca Geral da Universidade 

do Minho (BGUM) 

253 604 156/7/8 

bgum@sdum.uminho.pt 

 

Associação Académica da 

Universidade do Minho (AAUM) 

253 273 359 

aaum@aaum.pt 
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Departamento de Psicologia Aplicada 

 

Ana Luísa Veloso 
alveloso@psi.uminho.pt 
 
Ângela Costa Maia 
angelam@psi.uminho.pt 
 
Bárbara Figueiredo 
bbfi@psi.uminho.pt 
 
Eugénia Ribeiro 
eugenia@psi.uminho.pt 
 
Iolanda Ribeiro 
iolanda@psi.uminho.pt 
 
Isabel Silva 
isilva@psi.uminho.pt 
 
Isabel Soares 
isoares@psi.uminho.pt 
 
João Lopes 
joaols@psi.uminho.pt 
 
José Cruz 
jcruz@psi.uminho.pt 
 
Luísa Saavedra 
lsaavedra@psi.uminho.pt 
 
Maria da Graça Pereira 
gracep@psi.uminho.pt 
 
Maria do Céu Taveira 
ceuta@psi.uminho.pt 
 
 
 
 

Marlene Matos 
mmatos@psi.uminho.pt 
 

Miguel Gonçalves 
mgoncalves@psi.uminho.pt 
 
Paula Cristina Martins 
pcmartins@psi.uminho.pt 
 
Paulo Machado 
pmachado@psi.uminho.pt 
 
Pedro Rosário 
prosario@psi.uminho.pt 
 
Rui Abrunhosa 
rabrunhosa@psi.uminho.pt 
 
Rui Gomes 
rgomes@psi.uminho.pt 
 
Sónia Gonçalves 
sgoncalves@psi.uminho.pt 
 
Teresa Freire 
tfreire@psi.uminho.pt 
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Agenda/Notas 

 

Aproveita este espaço para colocar as tuas notas e tirar os teus apontamentos. 

 

 


