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Área científica predominante do curso  
Psicologia  
 
	
Objetivos gerais do curso  
O objetivo geral deste Curso de Estudos Avançados é o de oferecer formação prática e técnica, 
avançadas, em investigação em Psicologia para detentores do grau de mestre. Para conseguir 
concretizar este objetivo geral definiram-se objetivos mais específicos: (1) Oferecer um espaço de 
formação prática e técnica nas áreas de investigação em que as equipas de investigação do CIPsi 
desenvolvem projetos; (2) Proporcionar o aprofundamento de diferentes métodos, técnicas e práticas de 
investigação em Psicologia; (3) Promover o interesse pela investigação contribuindo assim para o 
avanço nesta área; (4) Fomentar o sentido crítico e um olhar interrogador sobre a aplicação de métodos 
e técnicas de investigação em Psicologia nos mais variados contextos; e (5) Despertar o interesse pela 
continuação de estudos diferenciados na área da Psicologia, conhecendo e respeitando os princípios da 
conduta ética em investigação. 
 
 
Destinatários  
O curso destina-se a todos quantos, tendo o grau de mestre em psicologia ou em outras áreas de 
interface com as quais a psicologia se tem articulado na realização de investigação (e.g., engenharia, 
matemática, medicina, enfermagem, educação, criminologia), pretendam aprofundar conhecimentos e 
competências de investigação em Psicologia através da sua integração num dos oito domínios de 
investigação do CIPsi.  
Tratando-se de um Curso de Estudos Avançados, terão perfil mais adequado os candidatos que já 
tenham adquirido, no âmbito da sua formação específica, nomeadamente no contexto de um mestrado, 
competências fundamentais de investigação, ainda que em domínios que não o da Psicologia.  
 
 
Condições de acesso e de ingresso no curso  
O acesso ao curso far-se-á através de candidatura. Atendendo ao objetivo geral deste Curso de Estudos 
Avançados poderão candidatar-se pessoas com o grau de mestre e diferentes formações de base (e.g., 
engenharia, matemática, medicina, enfermagem, educação, criminologia) para quem o aprofundamento 
do conhecimento sobre as técnicas e práticas de investigação em Psicologia podem ser relevantes.  
 
 
Perfil de formação a facultar pelo curso, incluindo resultados de aprendizagem  
Este curso tem como principal objetivo o aprofundamento de competências técnicas e práticas de 
investigação em Psicologia.  
Assim, são resultados de aprendizagem os que a seguir se apresentam:  
(1) Compreender o processo de planeamento e implementação de projetos de investigação.  
(2) Conhecer práticas e técnicas avançadas de investigação em Psicologia.  
(3) Saber selecionar e utilizar diferentes recursos avançados de investigação em Psicologia.  
(4) Selecionar os métodos e as técnicas adequadas às questões e objetivos da investigação.  
(5) Elaborar relatos e memorandos de investigação.  
(6) Apresentar os resultados da investigação de forma estruturada.  
(7) Ser capaz de trabalhar eficazmente em equipas multidisciplinares de investigação.  



(8) Aplicar princípios éticos em todos os momentos de realização da prática da atividade de 
investigação.  
 
 
Local e regime de funcionamento (cf. artigo 132.º do RAUM)  
O curso decorrerá na Escola de Psicologia da Universidade do Minho em regime de funcionamento 
regular, presencial e diurno. 
 
 

Designação do diploma conferido pelo curso 
Diploma de Estudos Avançados em Métodos, Técnicas e Práticas de Investigação em Psicologia  
 
 
Duração do curso 
1 semestre  
 
 
Diretor do curso 
Professor Doutor Emanuel Pedro Viana Barbas de Albuquerque 
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