ESCOLA DE PSICOLOGIA
Guião dos Cursos de Doutoramento em
Psicologia

Este guião compila um conjunto de informação sobre o seu Programa de Doutoramento, a Escola de Psicologia e a
Universidade do Minho, mas também sobre a cidade de Braga. Aqui pode encontrar procurar com mais detalhe os
serviços que o podem ajudar ao longo do seu percurso de doutoramento.
Siga-nos através do site www.psi.uminho.pt ou no Facebook em www.facebook.com/EPsi.UM.
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 o Programa de Doutoramento em Psicologia Aplicada
e o Programa de Doutoramento em Psicologia Básica.
Estrutura Orgânica da EPsi:
. Presidência da Escola
. Presidente
. Vice-Presidentes
. Presidente do Conselho Pedagógico
. Diretor do Centro de Investigação em Psicologia (CIPsi)
. Diretor do Departamento de Psicologia Aplicada (DPA)
. Diretor do Departamento de Psicologia Básica (DPB)
. Diretor do Programa de Doutoramento em Psicologia Aplicada
. Diretor do Programa de Doutoramento em Psicologia Básica
O Centro de Investigação em Psicologia (CIPsi)
O CIPsi acolhe todos os projetos de investigação da Escola de Psicologia e integra todos os investigadores da Escola:
docentes, investigadores de carreira, investigadores, investigadores em pós-doutoramento, investigadores estrangeiros,
alunos de doutoramento e outros colaboradores e consultores de projetos específicos.
O CIPsi organiza-se em oito linhas temáticas que integram diferentes equipas de investigação:
- Aprendizagem e Comportamento Animal;
- Aprendizagem, instrução e desenvolvimento de carreira;
- Cognição Humana;
- Desenvolvimento e Psicopatologia;
- Neurociências Clinicas e do Desenvolvimento;
- Psicoterapia e Psicopatologia;
- Saúde, bem-estar e desempenho;
- Vítimas, Ofensores e Sistema de Justiça.
Pode encontrar informação mais detalhada sobre o CIPsi no site da EPsi, www.psi.uminho.pt, no separador de

Investigação.

A Associação de Estudantes de Psicologia (AEPUM)
A Associação de Estudantes da Psicologia da Universidade do Minho (AEPUM) é uma associação constituída pelos
estudantes de Psicologia dos vários ciclos de estudo, 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/as estudantes de
Psicologia podem tirar partido e colaborar. São sócios/as por inerência todos/as os/as alunos/as inscritos anualmente
nos vários ciclos de estudo do curso de Psicologia da Universidade do Minho.
Pode seguir a AEPUM no Facebook em www.facebook.com/aepum e através do site www.aepum.pt.vu. Para obter mais
informação poe contactar a Associação através do email aepum@psi.uminho.pt.

O Programa de Doutoramento em Psicologia Aplicada, acreditado pela A3ES em 13 de julho de 2013, com o nº
de registo NCE/10/00116, adere a um modelo de treino baseado na evidência. O objetivo é estudar e desenvolver
práticas baseadas na evidência (e.g., psicoterapia, intervenção psicológica com vítimas), bem como estudar processos
psicológicos complexos (e.g. psicopatologia, aprendizagem autorregulada). O Programa está comprometido com o treino
de psicólogos que sejam capazes de aplicar métodos baseados na evidência de avaliação e intervenção psicológica e cuja
investigação permita o avanço do conhecimento científico. Assim, a conceção que organiza este programa é a prática
suportada pelo conhecimento científico, enfatizando a necessidade de implementar intervenções empiricamente
suportadas, testar práticas inovativas e estudar processos psicológicos complexos.
Para alcançar estes fins, o Programa 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.
O Programa de Doutoramento em Psicologia Básica, acreditado pela A3ES em 24 de maio de 2013, com o nº de
registo NCE/12/00171, centra-se no estudo dos mecanismos básicos de comportamento e cognição. Oferece uma
combinação de formação académica e atividades 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, do seu
Departamento de Psicologia Básica, considerando o seu background científico em ciências cognitivas e do comportamento
e em neurociências. É o único departamento no país exclusivamente dedicado à investigação e ensino dos processos
psicológicos fundamentais. Foi criado com o objetivo explícito de reduzir o desequilíbrio, em Portugal, do número de
psicólogos anualmente formados nas áreas aplicadas da Psicologia, por contraponto às áreas mais básicas de
investigação. Este programa de doutoramento representa um importante passo no sentido de cumprir este objetivo.
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 aluno.
Pode encontrar informação mais detalhada sobre estes Programas Doutorais no site da EPsi, www.psi.uminho.pt, no
separador de Ensino.

Secretaria Pedagógica
Apoio aos Doutoramentos na EPsi
Lourdes Mesquita – 253 604 676
• O contacto para todos os assuntos relacionados com os Programas Doutorais é: phd@psi.uminho.pt
Pedidos aos Órgãos Competentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedido de reinscrição (dirigido Senhor Reitor/Portal Académico);
Pedido de suspensão / anulação de inscrição (dirigido Senhor Reitor/Portal Académico);
Pedido de alteração de orientação (dirigido Conselho Científico);
Pedido de alteração de título de tese (dirigido Conselho Científico);
Pedido de redação de tese em língua estrangeira (dirigido Conselho Científico);
Submissão de projeto de tese e nomeação de orientadores (dirigido ao Conselho Científico);
Submissão de alteração de orientadores (dirigido ao Conselho Científico);
Pedido de declaração da Instituição de Acolhimento para atribuição de Bolsa (dirigido ao Diretor do CIPsi);
Pedido de declaração da Instituição de Acolhimento para renovação de Bolsa (dirigido ao Diretor do CIPsi)

Recomenda-se a leitura atenta do Regulamento Académico, Despacho nº 778/2020, publicado em Diário da República,
2ª série, nº 13 de 20 de janeiro de 2020. Recomenda-se igualmente, aos estudantes com bolsa de doutoramento, a
leitura atenta do Estatuto do Bolseiro, Lei nº. 40/2004, de 18 de 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, e do Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia em
vigor.

Comunicação / Atualização de Dados
Para uma gestão mais adequada dos processos individuais, é obrigatório a comunicação/atualização de dados pessoais,
referentes à situação académica ou ao estatuto de bolseiro. Deve, assim, comunicar:
• Alteração de dados pessoais (morada, telefone e email).
• Chave de Associação FCT;

APOIO TÉCNICO / INFORMÁTICO
http://escola.psi.uminho.pt/servicos/suporte
Fernando Macedo – 253 604 674 (fborges@psi.uminho.pt)
• Computadores Portáteis/Fixos de Alunos: está limitada a instalação de licenças do software SPSS, VPN e
configuração de redes. O serviço tentará sempre complementar o apoio com aconselhamento sobre boas
práticas de manutenção de equipamentos informáticos e dicas de segurança.
• Procedimento de solicitação de apoio: os Serviços de Apoio realizam visitas de monitorização aos sistemas
informáticos das salas de aula, gabinetes e laboratórios. Este procedimento não isenta o utilizador da
responsabilidade de comunicar qualquer falha verificada nos equipamentos informáticos

Sempre que um utilizador detete anomalias em equipamentos informáticos, deverá comunica-las
preferencialmente por correio eletrónico (suporte@psi.uminho.pt)
APOIO TÉCNICO
José Brandão – 253 601 395 (jbrandao@psi.uminho.pt)
• Apoio na reserva de espaços (Anfiteatros, Sala de Reuniões, Salas de Aula) e áreas comuns da Escola de
Psicologia.
• Apoio na produção e divulgação de eventos (Conferências, Seminários, etc.)
Miguel Machado – 253 604 239 (lmrm@psi.uminho.pt)
• Procedimento de Apoio à Mediateca: os alunos de doutoramento têm à sua disposição um número elevado de
instrumentos de avaliação psicológica, validados e aferidos para a população portuguesa, que podem requisitar.

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM PSICOLOGIA (CIPsi)

Gestor de Ciência – Doutor Pedro Rodrigues – 253 604 223
pedro.rodrigues@psi.uminho.pt
• Apoio nas Bolsas atribuídas pela FCT.
• Preparação de contratos para atribuição de Bolsa;
• Emissão da declaração da Instituição de Acolhimento para atribuição de Bolsa;
• Emissão da declaração da Instituição de Acolhimento para renovação de Bolsa.

ASSOCIAÇÂO DE PSICOLOGIA (APsi)

Ana Cláudia – 253 604 245
apsi@psi.uminho.pt
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 Pólo 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 (Mestrado Integrado e Doutoramento).

Serviços da Universidade do Minho
Serviços Académicos – Portal Académico
O Portal Académico da Universidade do Minho é um espaço virtual, onde pode encontrar várias informações do seu
interesse. Por exemplo, impressos, regulamentos, formatação de teses, entre outros assuntos.
Pode encontrar informação mais detalhada no site
http://alunos.uminho.pt

Serviços de Ação Social
Os Serviços de Ação Social (SASUM) tem 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.
Os SASUM estão situados no Campus de Gualtar, em Braga. Pode encontrar informação mais detalhada no site
https://www.sas.uminho.pt

Divisão Académica
É um serviço de apoio logístico, técnico e administrativo no registo de teses, admissão a provas de doutoramento, entre
outros. A DAc está situada no Complexo Pedagógico II – 2º piso - Campus de Gualtar, em Braga

CONTACTOS ÚTEIS

Sites / e-mail

• Universidade do Minho: http://www.uminho.pt
• Serviços Académicos – http://alunos.uminho.pt
Pós-Graduação: pos.graduacao@saum.uminho.pt;
Setor Propinas: propinas@uminho.pt
Outros detalhes:
Horário de atendimento presencial:
Segundas e Sextas-feiras:
Quartas-feiras:
Terças e Quintas-feiras:

09h00 - 12h00 e 14h00 -17h00
09h00 - 12h00
14h00 - 21h00

Em períodos de elevada afluência de utentes poderá ser interrompida pontualmente a distribuição de senhas para
atendimento nas secretarias dos Serviços Académicos de forma a permitir que os alunos com senha possam ser
atendidos dentro do horário de funcionamento dos Serviços.
Horário de atendimento telefónico:
Segundas, Terças, Quintas e Sextas-feiras:
Quartas-feiras:

09h00 - 12h00 e 14h00 -17h00
09h00 - 12h00

Local: Campus de Gualtar
4710-057 Braga
Telef: 253 604 112 (assuntos de pós-graduação)
Fax: 253 601 421

• Serviços de Ação Social: http://www.sas.uminho.pt
Local: Campus de Gualtar
4710-057 Gualtar
Telef: 253 601 450
fax: 253 601 451
email: sas@sas.uminho.pt
Departamento Desportivo e Cultural
Carlos Videira: cvideira@sas.uminho.pt
Tele: 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 Clinico (Médico e Psicológico)
enfermaria@sas.uminho.pt
Telef: 253 601 490
psicologia@sas.uminho.pt
Telef: 253 601 490

• Serviços de Documentação / Biblioteca:
http://www.sdum.uminho.pt
Local: Campus de Gualtar
4710 - 057 Braga
Telef: 253 604 150
Fax: 253 6041 59
Email: sdum@sdum.uminho.pt

• FCT – Fundação da Ciência e Tecnologia: http://www.fct.pt
Local: Av. D. Carlos I, 126
1249-074 Lisboa
Telef: 213 924 300
Fax: 213 956 519
Bolsas FCT
E-mail: bolsas@fct.pt

Guia da Cidade de Braga
Braga foi a primeira cidade portuguesa, por outras palavras, quando Portugal foi fundado no seu território apenas existia
uma cidade, Braga. A cidade é também uma das mais antigas cidades do território português, fundada no tempo dos
romanos como Bracara Augusta, conta com mais de 2000 anos de História como cidade. É ainda também uma das
cidades cristãs mais antigas. No entanto os vestígios de aglomerados populacionais em Braga vêm de há milhares de
anos, estando comprovados a partir da Idade do Bronze, e a sua história pode-se dividir em três partes: a Pré-História,
Bracara Augusta e Braga.
Braga é uma das cidades mais jovens da Europa, o que lhe valeu o título de Capital Europeia da Juventude em 2012.
Braga oferece igualmente oportunidades de cultura e lazer únicas no país, com a sua animação noturna, cinemas, teatro,
exposições, museus e galerias de arte. É uma cidade cheia de cultura e tradições, onde a história e a religião vivem lado
a lado com a indústria tecnológica e a vida universitária.
Aproveite para conhecer e não a deixe sem visitar:


O Monte do Bom Jesus -- Classificado como Monumento Nacional e declarado Património Mundial da
Humanidade pela UNESCO.



O Santuário do Sameiro



A Sé Catedral de Braga



O Museu D. Diogo de Sousa



O Mosteiro de Tibães



O Museu dos Biscainhos



O Museu Nogueira da Silva



O Museu da Imagem



O Teatro Circo

Numa perspetiva mais lúdica visite:


O Estaleiro Cultural Velha-a-Branca



A Livraria Centésima Página



O GNReration



A Zet Gallery



A Casa Coimbra



O Café A Brasileira



A Arcada



As Frigideiras do Cantinho

Pode encontrar informação mais detalhada no site http://www.cm-braga.pt

