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A Faculdade de Educação e Psicologia da Univer-

sidade Católica Portuguesa (FEP-UCP) posiciona-

-se como um espaço de produção e transferência 

de conhecimento nos campos da Educação e da 

Psicologia, tendo por base a qualidade e o rigor 

científico, a responsabilidade ética e o compro-

misso social. É nesses valores que assenta a sua 

atividade, tanto no ensino como na investigação e 

na prestação de serviços à comunidade.

No âmbito do ensino, estamos focados em ofe-

recer uma formação de 1.º, 2.º e 3.º ciclo funda-

mentada em conhecimento científico atual e 

implementada através de práticas pedagógicas 

inovadoras que reconhecem as potencialidades 

das tecnologias da informação, num ambiente de 

proximidade aos estudantes e de respeito pela di-

versidade dos seus interesses e necessidades.

No âmbito da investigação, é nossa prioridade tra-

balhar em redes nacionais e internacionais para 

conduzir investigação que responda aos proble-

mas e desafios das sociedades contemporâneas; 

e proporcionar o envolvimento precoce dos estu-

dantes em atividades de investigação, promoven-

do uma formação científica avançada que os torne 

mais capazes de tomar decisões suportadas pela 

evidência científica na sua prática profissional.

No âmbito da transferência de conhecimento, é 

nosso propósito ampliar a rede de parceiros e con-

solidar a cultura de proximidade, através da trans-

ferência do saber académico para as pessoas em 

geral e para os profissionais e decisores políticos 

em particular, contribuindo para responder às ne-

cessidades de desenvolvimento das comunidades.

Com oferta de ensino ao nível do 1º ciclo em Psico-

logia, e dos 2.º e 3.º ciclos em Psicologia e Ciências 

da Educação, dotada de um centro de investiga-

ção integrado na rede nacional de unidades de 

investigação financiadas pela Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia, e de dois centros de pres-

tação de serviços à comunidade para promoção 

do bem-estar psicológico e da qualidade da edu-

cação, a FEP posiciona-se já como uma unidade 

académica reconhecida a nível nacional. Apostan-

do na internacionalização como um dos principais 

eixos estratégicos da FEP para os próximos anos, 

esperamos até 2024 consolidar o reconhecimento 

e impacto internacional da faculdade.

Num contexto atual que nos desafia no presente e 

nos anuncia grandes mudanças para o futuro, em 

2021/22 a FEP estará focada em garantir a quali-

dade e o rigor das suas atividades, num clima de 

flexibilidade, adaptação e inovação, e sempre de 

proximidade e apoio aos seus estudantes e a toda 

a comunidade.

Mensagem 
da Diretora

Raquel Matos

Diretora da Faculdade de 

Educação e Psicologia
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A FEP-UCP está integrada na Universidade Católi-

ca Portuguesa, uma instituição de interesse público 

sem fins lucrativos criada em 1967 por Decreto da 

Santa Sé, com diplomas e títulos com o mesmo va-

lor e efeitos daqueles conferidos pelas universidades 

públicas.

São objetivos essenciais da Universidade Católica 

Portuguesa a promoção da investigação e do ensino 

superior; o incremento da cultura nos vários planos 

intelectual, artístico, moral e espiritual; a prepara-

ção de profissionais para a sociedade; e a educação 

permanente. Pretendemos criar uma autêntica co-

munidade universitária, suportada nos princípios da 

Verdade e do Respeito pela Pessoa. É, por isso, que 

procuramos ser uma comunidade que contribui para 

a defesa e para o desenvolvimento do ser humano e 

do seu património cultural, através da investigação, 

do ensino e dos serviços que prestamos. Também 

procuramos uma presença no mundo universitário 

português que se caracteriza por uma visão cristã do 

ser humano. 

A FEP-UCP, que tem a sua sede na Católica no Porto, 

procura pôr em prática esta visão do ensino através 

de vários princípios e estratégias que o/a convidamos 

a conhecer.
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O Mestrado em 
Psicologia

Em Portugal, o acesso à profissão de psicólogo(a), 

regulado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, 

exige a conclusão de dois ciclos formativos em Psico-

logia (Licenciatura e Mestrado) e a realização de um 

Estágio Profissional. Na FEP-UCP oferecemos todas 

as condições para o êxito na conclusão das etapas 

formativas necessárias ao exercício profissional da 

Psicologia, dando o nosso melhor para lançar as ba-

ses da sua carreira profissional, em qualquer uma das 

três principais áreas de especialização em Psicologia.

Garantimos um leque variado de opções de Estágio 

Curricular assegurado por protocolos com parceiros 

de prestígio na comunidade, oferecemos oportunida-

de de realização de Estágios Internacionais no final dos 

Mestrados, e somos uma instituição acreditada pela 

Ordem dos Psicólogos Portugueses para o acolhimen-

to de Estágios Profissionais. 

Oferecemos um ensino com forte ligação à comuni-

dade, com proximidade ao terreno quer através de 

abordagens pedagógicas inovadoras (e.g. aprendi-

zagem em serviço) quer através da Clínica Univer-

sitária de Psicologia (CUP), que desenvolve prática 

supervisionada e investigação sobre Avaliação e In-

tervenção Psicológica.

Características do Curso de 
Mestrado em Psicologia:

Duração | 2 Anos (120 ECTS)

Regime | Diurno

Provas e Requisitos de Acesso | Licenciatura em 

Psicologia

Áreas de Especialização do 
Mestrado em Psicologia:

• Psicologia Clínica e da Saúde;

•  Psicologia da Educação e Desenvolvimento 

Humano;

•  Psicologia da Justiça e do Comportamento 

Desviante.
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O Mestrado em 
Psicologia e 
Desenvolvimento de 
Recursos Humanos

O Mestrado em Psicologia e Desenvolvimento de 

Recursos Humanos (PDRH) resulta de uma parceria 

entre a FEP-UCP e a Católica Porto Business School 

(CPBS) da Universidade Católica Portuguesa traduzi-

da, nomeadamente, no desenvolvimento conjunto do 

1.º ano do Mestrado.

Este Mestrado contempla, deste modo, uma aborda-

gem da Psicologia enriquecida pela multidisciplinari-

dade da análise assumida (Gestão, Economia, Direi-

to), criando-se condições de integração em linhas 

de investigação que aumentam o poder de agir dos 

profissionais de Recursos Humanos na resposta às 

necessidades concretas das organizações.

A aproximação ao mundo empresarial é consolida-

da através da rede de contactos da FEP-UCP com 

organizações de referência, garantindo a aprendi-

zagem experiencial na/e pela ação e potenciando a 

empregabilidade.

Características do Mestrado em 
Psicologia e Desenvolvimento de 
Recursos Humanos:

Duração | 2 Anos (120 ECTS)

Regime | Pós-Laboral (16h00 - 20h30)

Provas e Requisitos de Acesso | Licenciatura em 

Psicologia
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“ Para mim ter estudado na Faculdade de Educação 
e Psicologia foi sem dúvida uma oportunidade que 
nunca poderei esquecer. Para além da aquisição de 
competências enquanto profissional, tive acesso 
privilegiado a professores e instituições excelentes
numa relação de proximidade única.”

Marta Sousa e Silva
Psicóloga no Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGIQ) na Católica no Porto 

Acompanhamento 
Individualizado

Aprendizagem em 
contexto real de trabalho

Na FEP-UCP privilegiamos um acompanhamento próximo ao estudan-

te ao longo do seu percurso académico, que pode ter lugar em vários 

momentos reservados para os estudantes ao longo do curso (como por 

exemplo, as reuniões semanais de supervisão dos estágios curriculares, 

as reuniões de tutoria individualizada). Na FEP-UCP valoriza-se a proxi-

midade entre professores, estudantes e alumni.

Na FEP-UCP promovemos uma aprendizagem suportada na proximidade 

com contextos reais de trabalho. Seja através da Clínica Universitária de 

Psicologia (CUP), seja através dos Estágios Curriculares em instituições 

parceiras de referência, os estudantes têm a oportunidade de aprender, 

inseridos em diversos contextos reais de intervenção dos psicólogos.
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O Estágio Curricular visa proporcionar ao estudante o contacto com a prática pro-

fissional, com orientação na instituição de acolhimento e supervisão pela FEP-UCP. 

O Estágio Curricular decorre em instituições com as quais a FEP-UCP estabele-

ce acordos de colaboração. São exemplos de instituições de estágios curriculares 

hospitais centrais, centros de saúde, estabelecimentos prisionais, instituições de 

acolhimento, erviços de psicologia em agrupamentos de escolas, instituições de 

apoio a família ou empresas.

Casa de Acolhimento Residencial - Lar Nossa Senhora 
do Livramento

Centro Hospitalar Universitário S. João

Colégio Nossa Senhora do Rosário

Cruz Vermelha Portuguesa

Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais

Grupo Amorim

Grupo Salvador Caetano

Lactogal

Procuradoria Geral Distrital do Porto

Santa Casa da Misericórdia do Porto

Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências (SICAD)

SPO do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira

Estágio Curricular
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A CUP é uma das estruturas que nos permite, entre outros objetivos, 

promover um ensino próximo da intervenção. Na CUP, prestamos ser-

viços de consulta psicológica à Comunidade, realizamos consultoria e 

supervisão, desenvolvendo ainda atividades de investigação sobre ava-

liação e intervenção psicológica. 

Clínica Universitária de 
Psicologia (CUP)
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Na FEP-UCP valorizamos a formação em investiga-

ção científica. Os currículos dos Mestrados estão 

concebidos de forma a envolver os estudantes em 

atividades de investigação. Através da elaboração 

do Projeto de Dissertação, os estudantes começam 

a planear as suas dissertações logo no 1.º ano do 

Mestrado, o que lhes dá oportunidade de integrarem 

desde cedo equipas de investigação, assim como de 

participarem em encontros científicos e contribuí-

rem para publicações e outros produtos científicos. 

Pela realização orientada da Dissertação de Mestra-

do, o estudante aprofunda conhecimentos e com-

petências de investigação. As temáticas nas quais 

o estudante pode desenvolver a sua Dissertação de 

Mestrado integram-se nas linhas de Investigação do 

nosso Centro de Investigação para o Desenvolvimen-

to Humano (CEDH). 

Aprendizagem 
suportada na 

proximidade com a 
investigação
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No domínio da investigação, a FEP-UCP procura contribuir 

para o estudo e aprofundamento de um conjunto de temas 

relevantes para a sociedade portuguesa e, ao mesmo tempo, 

potenciar o aparecimento de respostas a problemas concre-

tos. A investigação em Psicologia da FEP-UCP inscreve-se no 

CEDH cuja missão é contribuir para o avanço da ciência e para 

a sociedade em geral, em torno de quatro dimensões do de-

senvolvimento humano: Saúde; Justiça, igualdade e direitos 

humanos; Educação; Trabalho. 

O HNL é um laboratório da Faculdade de Educação e Psico-

logia vocacionado para a investigação e ensino nas áreas 

da Psicologia/Neurociência Cognitiva e Afetiva. O HNL está 

equipado com um sistema de recolha de dados neuropsico-

fisiológicos capaz de registar a atividade cerebral e diversas 

medidas fisiológicas e com 20 postos informáticos para reali-

zação individual de experiências comportamentais ou avalia-

ção neuropsicológica computorizada. Para além disso, o HNL 

faculta também software didático para o estudo do cérebro e 

do sistema nervoso.

Centro de Investigação 
para o Desenvolvimento 
Humano (CEDH)

Human 
Neurobehavioral 
Lab (HNL)

http://www.fep.cedh.porto.ucp.pt
http://www.fep.porto.ucp.pt/pt/HNL
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Internacionalização
“Uma experiência internacional, para além de uma 
mais valia pessoal e profissional, é uma oportunidade 
de diferenciação num mercado cada vez mais global 
e exigente. Eu (re)descobri-me e defini novos desafios 
assentes numa visão mais alargada e intercultural 
da Psicologia. Este estágio permitiu-me, ainda, criar 
uma rede de contactos internacionais que me deu a 
oportunidade de alargar o meu conhecimento e explorar 
novos projetos. Percebi que o mundo é demasiado vasto 
para não se querer descobrir, e que é essencial desafiar 
a nossa zona de conforto para compreendermos quem 
somos e onde queremos chegar como Psicólogos/as.”

Francisca Magano
Advocacy Officer na UNICEF Portugal

Na FEP-UCP apostamos na internacionalização através da possibili-

dade de estudar e aprender no estrangeiro, e através de um conjunto 

de parcerias internacionais. Os estudantes encontram várias oportu-

nidades de internacionalização, em programas de estudos (Erasmus 

Clássico e Mobilidade Livre), ou em estágios de curta duração (Erasmus 

Consórcio), que podem acontecer em universidades ou instituições da 

comunidade, na Europa ou noutros Continentes.

A FEP-UCP também é membro fundador do Grupo Setorial de Psicolo-

gia da Federação Internacional de Universidades Católicas (FIUC), esta-

belecendo acordos entre as universidades parceiras ao nível do ensino 

e investigação.

http://www.fep.porto.ucp.pt/pt/internacionalizacao-na-fep
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Programa de Estágios 
Internacionais

“O programa de estágios internacionais permitiu aceder 
a uma experiência que será das mais incríveis que vivi. 
A partida para a descoberta do mundo profissional no 
estrangeiro permitiu crescer em termos profissionais, 
acedendo a informação sobre a atuação de um 
profissional de psicologia num país diferente do meu. Foi, 
sem dúvida, enriquecedor não só pelos conhecimentos 
adquiridos, mas também pelos contactos que tive 
oportunidade de fazer com professores e colegas, 
que possibilitou que hoje tenha acesso a opiniões e 
informações relevantes quando necessito de debater 
alguma situação profissional com alguém.”

Lígia Gomes
Psicóloga Clínica

Ao abrigo do Programa Erasmus Estágios, um estudante da FEP-UCP 

pode realizar em contexto europeu um estágio financiado nas áreas de 

Psicologia Clínica e da Saúde, Psicologia da Justiça e do Comporta-

mento Desviante, Psicologia da Educação e Desenvolvimento Humano 

e Psicologia e Desenvolvimento de Recursos Humanos.

As instituições parceiras da FEP-UCP a nível europeu incluem uma di-

versidade de áreas de atuação, de cariz aplicado e/ou de investigação 

no domínio da Psicologia, fazendo parte do Consórcio Erasmus enti-

dades de toda a União Europeia e países como o Liechtenstein, Suíça, 

Islândia e Noruega.

O Estágio Internacional, de cariz aplicado ou de investigação, decorre 

em instituições cujo campo de atuação contempla as áreas de espe-

cialização de cada um dos Mestrados da FEP-UCP, como sejam insti-

tuições do ensino superior, hospitais, empresas, clínicas de psicologia, 

instituições de apoio a famílias e entidades de apoio a minorias.

O Estágio Internacional permite que o estudante contacte com a práti-

ca profissional de um psicólogo numa instituição estrangeira, sendo a 

sua atuação orientada in loco e supervisionada pela FEP-UCP.
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Outras 
iniciativas

Ao longo dos anos a FEP-UCP tem vindo a propor à sua comu-

nidade, interna e externa, um conjunto de iniciativas que já se 

apresentam como propostas regulares, das quais nos orgu-

lhamos cada vez mais, pela sua qualidade e pela atenção que 

despertam entre aqueles que nos visitam.

Dias da Psicologia

Organizamos anualmente a iniciativa “Dias da Psicologia na 

Católica no Porto”. Ao longo de vários dias decorrem momen-

tos de reflexão e debate conjunto (Ciclo de conferências, 

“Café com Psis”), atividades de formação prática (Workshops) 

e iniciativas abertas à comunidade (Aula Aberta às Escolas 

Secundárias, Fórum para Psicólogos Escolares), que contri-

buem para a divulgação da psicologia e da atividade do psi-

cólogo. Os “Dias da Psicologia” são uma oportunidade para os 

estudantes de Psicologia, que podem assim dar os primeiros 

passos na atividade científica, apresentando e discutindo 

os seus trabalhos de acordo com as regras que encontra-

rão noutros fóruns ao longo da sua carreira; e também uma 

oportunidade para outros estudantes interessados na Psico-

logia, que podem visitar as diversas atividades de divulgação 

que preparamos a pensar no público do ensino secundário. 

 

Fóruns Científicos

A dinâmica de investigação científica da FEP-UCP, enquadra-

da no CEDH, inclui a realização de Fóruns Científicos, abertos 

à participação de toda a Comunidade Académica da Católi-

ca no Porto e abertos também ao exterior, nomeadamente 

a entidades parceiras da FEP-UCP. Os fóruns contemplam 

uma apresentação de trabalhos de investigação concluídos 

ou em curso, seguidos de um momento de discussão entre 

os presentes.

CONTACTOS
Rua Diogo Botelho, 1327 | 4169-005 Porto 

 22 619 62 00 [ext. 124] 
 diasdapsicologia@porto.ucp.pt

www.fep.porto.ucp.pt

DIASDAPSICOLOGIA
20 a 22 MARÇO 2019 | UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA | CAMPUS FOZ

CONFERÊNCIA, WORKSHOPS, CAFÉ COM PSIS, À CONVERSA COM…, 
CUP AFTERNOON, SESSÃO DE POSTERS, TEORIAS HÁ MUITAS!

mailto:diasdapsicologia@porto.ucp.pt
http://www.fep.porto.ucp.pt
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“Estudar na FEP-UCP é um investimento no nosso futuro, no 
nosso desenvolvimento académico e pessoal, através de todas 
as oportunidades oferecidas pela instituição, sempre a pensar 
em nós e nos nossos interesses. É também ter contacto e 
momentos de partilha de conhecimentos e experiências com 
os melhores profissionais na área.”

Catarina Mesquita
Alumni – Mestrado em Psicologia - Especialização em PCS

“Enquanto aluna considero que a minha experiência ao longo 
destes 5 anos nesta instituição foi mais que enriquecedora. 
Sem dúvida que foram anos muito especiais em que cresci 
e me desenvolvi enquanto pessoa e futura profissional. 
Desde os colegas de curso, aos professores incansáveis, 
das oportunidades existentes ao apoio e afeto sempre 
recebido. A disponibilidade dos docentes, a simpatia dos 
funcionários, as atividades realizadas, as ofertas académicas 
e acompanhamento/orientação de toda a instituição fazem 
desta, uma excelente instituição académica!”

Bianca Lopes
Alumni - Mestrado em Psicologia - Especialização em PEDH

“Estudar na FEP-UCP é ver um pouco do nosso futuro todos 
os dias. É ter constantes oportunidades de envolvimento e 
crescimento, tanto pessoal como académico e profissional. 
É poder contar com uma equipa de docentes altamente 
competente e sempre disponível para nos ajudar.”

Mariana Duro Moreira
Alumni – Mestrado em Psicologia - Especialização em PJCD

“Estudar na FEP-UCP … é sentir-me em casa! Sentir o apoio 
incondicional dos professores e o orgulho de nos verem voar. 
As diferentes iniciativas que a faculdade nos proporciona, 
como o Zoom In Zoom Out, dão-nos a liberdade de nos 
aproximarmos das diversas áreas de psicologia e assim, 
escolhermos o melhor caminho para nós.”

Bárbara Rocha
Alumni – Mestrado em PDRH
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Mestrado em 
Psicologia

O Mestrado em Psicologia da FEP-UCP está orga-

nizado num regime anual/semestral (2 anos/4 se-

mestres) e num sistema de créditos ECTS (total de 

120).

 

O currículo do Mestrado em Psicologia assenta no 

desenvolvimento de competências avançadas nas 

áreas da avaliação, da intervenção e da investiga-

ção, nas três áreas de especialização (Psicologia 

Clínica e da Saúde, Psicologia da Educação e De-

senvolvimento Humano e Psicologia da Justiça e 

do Comportamento Desviante).

Central a este plano de formação é o desenvolvi-

mento do autoconhecimento, abertura à diversida-

de, abordagem à avaliação e intervenção psicológi-

ca baseada num leque alargado de competências, 

pensamento crítico e postura ética.

Para tal, foram organizados três domínios científi-

cos, que abarcam disciplinas de metodologia de in-

vestigação, e de especialização e aprofundamento 

de temas específicos a cada uma das áreas de espe-

cialização. Neste currículo é dado particular ênfase 

ao treino da aplicação prática dos conhecimentos, 

que se concretiza no estágio curricular supervisio-

nado ao longo do segundo ano letivo.

O currículo visa ainda o desenvolvimento de com-

petências de investigação científica no domínio da 

Psicologia, aplicadas a temáticas específicas de 

cada área de especialização, com a planificação de 

um Projeto de Investigação (1.º ano) e a sua imple-

mentação (2.º ano), que resulta na Dissertação de 

Mestrado. 

O Mestrado em Psicologia organiza-se em torno de 

3 áreas científicas: Psicologia, Metodologia Aplicada 

à Psicologia e Especialização (em Psicologia Clínica 

e da Saúde, em Psicologia da Educação e Desenvol-

vimento Humano e em Psicologia da Justiça e do 

Comportamento Desviante).
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Áreas de Especialização

Especialização em 
Psicologia Clínica e 
da Saúde

Objetivos

O Mestrado em Psicologia – especialização em Psicologia 

Clínica e da Saúde tem como principais objetivos:

-  Treinar competências aprofundadas de avaliação e diag-

nóstico clínico diferencial em psicopatologia e neurop-

sicologia;

-  Desenvolver competências de planeamento e intervenção 

psicológica ao longo do ciclo de vida, em indivíduos e gru-

pos, nos contextos clínico e da saúde;

-  Tomar conhecimento do papel do psicólogo em contextos 

de saúde;

-  Adquirir competências de investigação em contextos clí-

nicos e de saúde;

-  Aprofundar competências de desenvolvimento pessoal e 

de trabalho em equipa em contextos multidisciplinares;

-  Promover uma postura ética, crítica e reflexiva, face à rea-

lidade da investigação e intervenção nos contextos clínico 

e da saúde. 

Saídas profissionais

Partindo deste plano curricular, abrem-se aos estudantes duas 

possibilidades abrangentes ao nível das saídas profissionais:

-  Qualificação profissional para intervir em contextos mul-

tidisciplinares, valorizando o contributo da psicologia clí-

nica e da saúde;

-  Qualificação ao nível da investigação, permitindo a inte-

gração em equipas/projetos de investigação e/ou pro-

gressão de estudos académicos.

-  Especificamente, o Psicólogo Clínico e da Saúde está ca-

pacitado para trabalhar nos seguintes âmbitos:

-  Contexto hospitalar (hospitais gerais e cuidados especia-

lizados);

-  Cuidados de saúde primários (Centros de Saúde);

-  IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social);

-  Projetos comunitários (prevenção, tratamento e reabilita-

ção);

- ONG’s (Organizações não-governamentais);

- Consultadoria técnica especializada;

-  Instituições de apoio psicossocial (toxicodependentes, 

doenças crónicas);

-  Instituições de apoio e reabilitação individual e familiar 

(deficiência);

-  Instituições de acolhimento (menores e famílias em risco);

- Docência e investigação científica;

- Atividade liberal (consultório e clínica privada).

http://www.fep.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/mestrado-em-psicologia?esp=2
http://www.fep.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/mestrado-em-psicologia?esp=2
http://www.fep.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/mestrado-em-psicologia?esp=2
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Especialização 
em Psicologia 
da Educação e 
Desenvolvimento 
Humano

Objetivos

O Mestrado em Psicologia – especialização em Psicologia 

da Educação e Desenvolvimento Humano tem como prin-

cipais objetivos:

-  Desenvolver competências de avaliação e intervenção 

psicológica em diversos contextos educativos (e.g., 

projetos de intervenção comunitária, escolas, educação 

de adultos, instituições de acolhimento, estruturas de 

apoio à infância e à terceira idade) e envolvendo dife-

rentes intervenientes;

-  Desenvolver competências de avaliação e intervenção 

psicológica recorrendo a diferentes modalidades (indivi-

dual, em grupo, consultoria);

-  Desenvolver competências de promoção do desenvolvi-

mento humano ao longo do ciclo de vida do indivíduo e 

da família (e.g., intervenção socioeducativa, educação 

parental);

-  Desenvolver competências de avaliação e intervenção na 

otimização do processo de ensino-aprendizagem (e.g., 

insucesso escolar, educação especial, educação para a 

sexualidade, indisciplina, bullying);

-  Desenvolver competências de intervenção ao longo do per-

curso educativo e formativo do indivíduo, em contextos de 

educação formal, não-formal e informal (long life learning).

-  Desenvolver competências de planificação, implementa-

ção e avaliação de projetos de intervenção psicológica 

preventiva, social e comunitária, relativamente a uma di-

versidade de problemas, populações e contextos;

-  Aprofundar competências de desenvolvimento pessoal e 

de trabalho em equipa em contextos multidisciplinares;

-  Adquirir competências de investigação em psicologia da 

educação e desenvolvimento humano;

-  Promover uma postura ética, crítica, reflexiva, face à reali-

dade da investigação e intervenção na educação e desen-

volvimento humano.

Saídas profissionais

Partindo deste plano curricular, abrem-se aos estudan-

tes duas possibilidades abrangentes ao nível das saídas 

profissionais:

-  Qualificação profissional para intervir em contextos mul-

tidisciplinares, valorizando o contributo da psicologia da 

educação;

-  Qualificação ao nível da investigação, permitindo a inte-

gração em equipas/projetos de investigação e/ou pro-

gressão de estudos académicos.

Especificamente, perspetivam-se saídas profissionais ao 

nível de:

-   Serviços de Psicologia em estabelecimentos de ensino 

público e privado;

-  Creches, jardim-de-infância e outras instituições para 

acolhimento de crianças;

-  Equipas/Projetos de intervenção precoce, socioeducativa 

e comunitária;

-  Centros Comunitários com valência de Psicologia para 

apoio psicológico nas transições desenvolvimentais ao 

longo do ciclo de vida;

-  Serviços de apoio psicológico em estabelecimentos de 

ensino superior;

-  Serviços de informação e orientação profissional do Insti-

tuto do Emprego e Formação Profissional;

-  Centros de Formação;

- Atividade liberal (consultório e clínica privada);

- Docência e investigação científica;

-  Instituições de acolhimento (menores e famílias em risco);

- Lares de acolhimento residencial de idosos;

-  Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento parental.

http://www.fep.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/mestrado-em-psicologia?esp=2
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Especialização em 
Psicologia da Justiça 
e do Comportamento 
Desviante

Objetivos

O Mestrado em Psicologia – especialização em Psicologia 

da Justiça e do Comportamento Desviante tem como prin-

cipais objetivos:

-  A análise aprofundada das abordagens teóricas ao com-

portamento desviante e aos fenómenos de controlo e res-

posta social ao desvio, numa perspetiva transdisciplinar;

-  O conhecimento sobre os domínios de interseção da psi-

cologia e da justiça (e.g., toxicodependência, criminalida-

de e delinquência, vitimação, risco e conflito familiar); 

-  O conhecimento sobre as possibilidades de ação do psi-

cólogo ao nível da avaliação psicológica, da intervenção 

psicológica e da investigação científica em psicologia da 

justiça e do comportamento desviante;

-  O treino de competências de avaliação psicológica-forense;

-  O treino de competências de avaliação e intervenção psi-

cológica nos contextos do comportamento desviante e da 

dos fenómenos de vitimação em adultos e crianças;

-  O treino de competências de investigação científica, par-

ticularmente direcionadas para objetos da psicologia da 

justiça e do comportamento desviante (e.g., delinquência 

e criminalidade, reclusão, direitos humanos, vitimação, 

usos de drogas, exclusão social);

-  A promoção de competências de desenvolvimento pes-

soal e de trabalho em equipa em contextos multidiscipli-

nares;

-  A promoção de postura ética, crítica, reflexiva, face à rea-

lidade da ação do psicólogo nos contextos da justiça e do 

comportamento desviante.

Saídas profissionais

Partindo deste plano curricular, abrem-se aos estudan-

tes duas possibilidades abrangentes ao nível das saídas 

profissionais:

-  Qualificação profissional para intervir em contextos 

multidisciplinares, valorizando o contributo da psicolo-

gia da justiça e do comportamento desviante;

-  Qualificação ao nível da investigação, permitindo a inte-

gração em equipas/projetos de investigação e/ou pro-

gressão de estudos académicos.

-  Especificamente, perspetivam-se saídas profissionais 

ao nível de:

-  Projetos comunitários ou instituições de apoio psicos-

social associados a zonas urbanas problemáticas, de-

senvolvendo redução de riscos e prevenção no âmbito 

das toxicodependências, prevenção da delinquência 

juvenil, etc;

-  Instituições e projetos de intervenção na exclusão so-

cial (e.g., projetos na área da pobreza, dos sem-abrigo, 

das zonas urbanas degradadas, Instituições que se de-

dicam à promoção dos Direitos Humanos );

-  Instituições e projetos dedicados ao tratamento das to-

xicodependências, realizando intervenção psicológica e 

apoio psicológico a toxicodependentes e suas famílias;

-  Equipas multidisciplinares de assessoria aos tribunais;

-  Exercício da psicologia forense integrada em equipas 

multidisciplinares de medicina legal ou atividade peri-

cial em regime liberal, incluindo a avaliação psicológi-

ca-forense, a intervenção psicológica sobre vítimas e 

agressores e a intervenção em crise;

-  Instituições de proteção à infância;

- Instituições e projetos de apoio a vítimas;

- Projetos de intervenção e reabilitação de agressores;

- Estabelecimentos prisionais e projetos de reabilitação e 

formação no apoio a ex-reclusos;

- Atividade Liberal (consultório e clínicas privadas);

- Docência e investigação.

http://www.fep.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/mestrado-em-psicologia?esp=2
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Mestrado em 
Psicologia e 
Desenvolvimento de 
Recursos Humanos

Objetivos

-  Promover a psicologia e a sua aplicação na área de Recur-

sos Humanos enquanto domínio multidisciplinar de produ-

ção de conhecimento e de intervenção nas organizações;

-  Potenciar a assunção do profissional de Recursos Huma-

nos como parceiro estratégico do negócio;

-  Incrementar nos profissionais Recursos Humanos as 

competências para combinar, de forma articulada no ter-

reno, investigação, reflexão e intervenção;

-  Garantir a qualificação para a autonomia profissional em 

Psicologia e Desenvolvimento de Recursos Humanos 

através de um estreito contacto com práticas de referên-

cia no terreno e apoio individualizado na consolidação e 

transposição para a prática dos conhecimentos específi-

cos deste domínio.

Saídas profissionais

Partindo deste plano curricular, abrem-se aos estudan-

tes duas possibilidades abrangentes ao nível das saídas 

profissionais:

-  Qualificação profissional para intervir em contextos mul-

tidisciplinares, valorizando o contributo da psicologia e da 

sua aplicação no domínio dos Recursos Humanos;

-  Qualificação ao nível da investigação, permitindo a inte-

gração em equipas/projetos de investigação e/ou pro-

gressão de estudos académicos.

Especificamente, a realização deste mestrado habilita os 

estudantes a intervir numa ampla diversidade de domínios, 

de entre os quais se destacam:

- Recrutamento, seleção e integração;

- Formação e desenvolvimento profissional;

- Gestão do desempenho;

- Gestão de conflitos e mediação das relações laborais;

-  Aconselhamento de carreira, avaliando a natureza das 

recompensas e a satisfação nas trajetórias profissionais;

-  Intervenção ao nível da melhoria das condições de trabalho;

- Gestão da prevenção em segurança e saúde no trabalho;

- Intervenção e promoção do desenvolvimento local;

- Investigação.

 

Os psicólogos que intervêm no domínio dos Recursos 

Humanos exercem atividade em variados contextos, 

nomeadamente:

- Empresas do setor público e privado;

- Serviços governamentais e públicos;

-  Centros de emprego e Centros de gestão e organização 

da formação;

- Gabinetes de Integração Profissional;

- Empresas de Consultoria;

-  Equipas pluridisciplinares: colaboração com outros pro-

fissionais, como gestores, representantes institucionais, 

técnicos de formação, e especialistas de diversos setores 

de atividade;

- Estabelecimentos de Ensino Superior.

http://www.fep.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/mestrado-psicologia-e-desenvolvimento-recursos-humanos
http://www.fep.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/mestrado-psicologia-e-desenvolvimento-recursos-humanos
http://www.fep.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/mestrado-psicologia-e-desenvolvimento-recursos-humanos
http://www.fep.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/mestrado-psicologia-e-desenvolvimento-recursos-humanos
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Condições de acesso
Podem candidatar-se ao Mestrado em Psicologia os titulares (alternativamente):

•  do grau de licenciado em Psicologia ou equivalente legal obtido em Portugal;

•  de um grau académico superior estrangeiro em Psicologia, conferido na sequência de um 1.º ciclo de 

estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este

Processo;

•  de um grau académico superior estrangeiro em Psicologia, que seja reconhecido como satisfazendo os

objetivos do grau de licenciado pelo Conselho Científico da FEP-UCP.

Calendário de apresentação de candidaturas 
2021/2022 
A candidatura à licenciatura em Psicologia deve ser apresentada dentro dos prazos abaixo

indicados, mediante a submissão de toda a documentação exigida no site www.candidaturas.porto.ucp.pt/

lic-psicologia.

CANDIDATURAS 2021/22 - Aviso de Abertura: disponivel AQUI

Fase Candidaturas Entrevista[1] Resultados Matrículas

1.ª Fase 7 jun a 30 ago
28 jun, 29 jul ou

1 e 2 set
3 set 7 e 8 set

2.ª Fase 3 a 17 set 16 e 20 set 21 set 23 e 24 set

[1] Apenas para candidatos externos à Faculdade de Educação e Psicologia da UCP

Vagas Totais: 75

https://www.candidaturas.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/Aviso%20Abertura%20Mestrado%20Psicologia_FEP_4_2021%20RM.pdf
http://www.candidaturas.porto.ucp.pt/
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Propinas
O valor das taxas, propinas e outros emolumentos, é fixado 

anualmente, e publicado em documento próprio (Tabela de propinas 

taxas e emolumentos), pelo que os valores a praticar em anos letivos 

subsequentes poderão sofrer alterações

 

Extrato da Tabela de Propinas, Taxas e Emolumentos 2021/22

(não dispensa a consulta do documento na íntegra)

 

Candidatura: 145€

Matrícula: 365€

Unidade por crédito (ECTS): 15.60€

Inscrição no 2º ano: 285€

 

Cálculo Propinas:

60 ECTS (1.º ano) + 60 ECTS (2.º ano) = 120 ECTS do Mestrado

 

Parte escolar (1.º ano)*: exemplo de cálculo

1.º Semestre = 30 ECTS x 15,60€ = 468€/mês | 5 mensalidades = 2.340€

2.º Semestre = 30 ECTS x 15,60€ = 468€/mês | 5 mensalidades = 2.340€

Total = (2.340€ + 2.340€) = 4.680€

 

Estágio + Dissertação (2º ano):

60 ECTS x 15.60€ | 10 mensalidades/ano = 10 x 468€ = 4.680€

 

Valor total de Propinas do Mestrado = 9.360 €

*  Dependendo da área de especialização, o número de ECTS em cada 

semestre varia, sendo que o total anual é sempre de 60 ECTS.

 

Estão isentos do pagamento de taxa de candidatura os alunos que 

transitem dentro da UCP do 1.º para o 2.º ciclo.

No ato de matrícula é devida a taxa de matrícula e a 1.ª mensalidade. As 

taxas de candidatura e matrícula não são reembolsáveis em nenhuma 

circunstância, mesmo que o estudante anule a matrícula antes de 

iniciar o curso.

Haverá direito ao reembolso da 1.ª mensalidade desde que o estudante 

anuncie a sua desistência antes do início das aulas, mediante 

requerimento online dirigido à Direção da Faculdade.
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Documentação a apresentar
•  Formulário com informação dos dados pessoais ou cópia de 

documento de Identificação

•  Certificado de Habilitações* (discriminado, com indicação de unidades 

curriculares, classificações obtidas, ECTS e média final) (apenas para 

candidatos externos FEP-UCP)

• Curriculum Vitae (apenas para candidatos externos FEP-UCP)

• Requerimento de creditação da habilitação anterior- se aplicável

•  Formulário para estudantes com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE) – se aplicável

* NOTAS: Os documentos emitidos noutros países terão que ser 

legalizados por autoridade diplomática ou consular portuguesa no 

país emitente, ou conter a Apostilha de Haia. Quando se encontrem 

redigidos em língua estrangeira que não a língua espanhola, inglesa ou 

francesa, deve ser entregue a respetiva tradução, efetuada nos termos 

previstos na lei notarial.

Submeta a Candidatura

Certifique-se previamente que as candidaturas estão abertas.

www.candidaturas.porto.ucp.pt 

Efetue o Pagamento

A sua candidatura só será válida após o pagamento da respetiva taxa, 

pelo que deverá efetuar o pagamento de acordo com as referências 

multibanco indicadas na informação final da candidatura.

Se estiver a residir no estrangeiro e não puder efetuar o pagamento por 

referência multibanco, solicite o IBAN para pagamento.

A taxa de candidatura não é reembolsável em nenhuma circunstância.

Para mais informações ou apoio para realizar a candidatura contacte-

nos através de:

t | 93 9450000 /93 9450012

@ | candidaturas@porto.ucp.pt

mailto:candidaturas%40porto.ucp.pt?subject=
http://www.candidaturas.porto.ucp.pt
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No ano letivo 2021/2022 serão atribuídas:

Bolsas 
de Mérito

7 bolsas 
de mérito

4 bolsas 
de mérito

3 bolsas 
de 100% +

do valor das propinas.

4 bolsas 
de 50%

2 bolsas 
de 100% +

do valor das propinas.

2 bolsas 
de 50%

a estudantes do
 Mestrado em 

Psicologia

a estudantes do
 Mestrado em Psicologia 
e Desenvolvimento de 

Recursos Humanos
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Conceição Silva

Luísa Antunes Ribeiro
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Elisa Veiga

Luísa Mota Ribeiro

Mariana Negrão

Pedro Dias

Vitor Ventura

Filipa Palha

Lurdes Veríssimo

Marisa Tavares

Raquel Matos

Filipa Sobral

Maria Carmo Carvalho

Marta Campos

Vânia Sousa Lima

Luísa Campos

Maria Raul Lobo Xavier

Marta Lourenço

Dina Noverça

Catarina RibeiroCatarina MoraisCamilo Valverde

Alexandra Carneiro António M. Fonseca Armando TriunfanteAna Duarte
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Candidaturas online

www.candidaturas.porto.ucp.pt

93 9450000 /93 9450012

Coordenadora do Mestrado em Psicologia

Prof.ª Doutora Elisa Veiga

eveiga@.ucp.pt

Coordenadora do Mestrado Em Psicologia e Desenvolvimento de Recursos 

Humanos (PDRH)

Prof.ª Doutora Filipa Sobral

fsobral@ucp.pt

Serviços Académicos

Vítor Ventura

vventura@ucp.pt

sa.fep@porto.ucp.pt

Tel: 93 903 00 36

www.fep.porto.ucp.pt

Visite-nos:

https://pt.linkedin.com/school/fep-ucp/ 

https://www.facebook.com/psicologianacatolica 

https://www.instagram.com/educacao_psicologia_catolica/

Outras informações

http://www.candidaturas.porto.ucp.pt
mailto:eveiga%40.ucp.pt?subject=
mailto:fsobral%40ucp.pt?subject=
mailto:vventura%40ucp.pt?subject=
mailto:sa.fep%40porto.ucp.pt?subject=
http://www.fep.porto.ucp.pt
https://pt.linkedin.com/school/fep-ucp/
https://www.facebook.com/psicologianacatolica
https://www.instagram.com/educacao_psicologia_catolica




Rua Diogo Botelho, 1327
4169-005 Porto, Portugal

T. +351 226 196 200 

www.fep.porto.ucp.pt

http://www.fep.porto.ucp.pt



