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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 ofere-

cer uma formação de 1º, 2º e 3º ciclo fundamenta-

da em conhecimento científico atual e implemen-

tada através de práticas pedagógicas inovadoras 

que reconhecem as potencialidades das tecnolo-

gias da informação, num ambiente de proximidade 

aos estudantes e de respeito pela diversidade 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 nos-

so propósito ampliar a rede de parceiros e consolidar 

a cultura de proximidade, através da transferência 

do saber académico para as pessoas em geral e para 

os profissionais e decisores políticos em particular, 

contribuindo para responder às necessidades de 

desenvolvimento das comunidades.

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

logia, e dos 2º e 3º 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 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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Porquê estudar 
Psicologia na 

Católica no Porto?
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“ Estudar na FEP-UCP é uma experiência 
extremamente enriquecedora. Aqui são-nos oferecidas 
inúmeras oportunidades. A disponibilidade e atenção 
que é proporcionada a cada um dos alunos é um dos 
pontos de destaque. O ambiente que aqui se vive é de 
extrema cooperação e entreajuda, isso faz a diferença. 
Pertencer a esta comunidade é uma mais valia a todos 
os níveis para o nosso futuro.”

Inês Ferraz Silva

“O Serviço Comunitário, projeto tão amado por esta 
faculdade e onde aprendi tanto, ensinou-me a ver o 
mundo de outra forma, de uma forma mais solidária e 
direcionada para o outro. Em todas as reuniões com as 
professoras havia sempre qualquer coisa que ficava e 
por pequenina que fosse, fazia sempre sentido.”

Ana Lima 
Psicóloga na Associação de Solidariedade de Basto

Acompanhamento 
Individualizado

Aprendizagem em 
contexto real de trabalho

Na medida em que perspetivamos o ensino e a in-

vestigação como promotores não só da dignificação 

profissional, como também humana, procuramos 

oferecer oportunidades de desenvolvimento pessoal 

e social. É neste contexto que surge o Serviço Comu-

nitário (SC), dando resposta a necessidades reais da 

comunidade envolvente e contribuindo para o desen-

volvimento de competências de natureza relacional, 

fundamentais para o pleno exercício da psicologia. A 

frequência do SC é de natureza facultativa.

Em 2010 o SC da Licenciatura em Psicologia foi alvo 

de uma avaliação da OCDE - Supporting Quality Tea-

ching – sobre modelos de ensino inovadores. No seu 

relatório, os especialistas que nos visitaram concluí-

ram que o facto de estarmos a aprender e a praticar 

dentro da Universidade, mas também em contexto 

real de trabalho, criava valor acrescentado para as 

comunidades envolventes, facilitava a aprendiza-

gem e o crescimento dos nossos estudantes e das 

instituições que recebiam o seu trabalho, e refor-

çava a empregabilidade dos nossos futuros profis-

sionais, fruto da forte relação estabelecida com os 

nossos parceiros.

Através da metodologia Service-Learning, na Ca-

tólica podes aprender e desenvolver as tuas com-

petências ao mesmo tempo que contribuis para a 

resolução de um problema real da tua comunidade, 

sempre com o apoio dos teus professores.

“A aprendizagem baseada nos contextos reais de 

trabalho que ocorre durante o período de serviço 

comunitário favorece a aquisição de conhecimento 

tácito que é necessária no trabalho profissional efe-

tivo. Esta prática não só torna a preparação para o 

trabalho profissional mais eficaz, como também me-

lhora a empregabilidade dos estudantes e aumenta 

as suas probabilidades de encontrar um emprego 

após a sua graduação. Os empregadores que rece-

bem estudantes para serviço comunitário parecem 

estar altamente satisfeitos com o seu desempenho. 

Como um deles nos disse ao referir-se aos estudan-

tes da Faculdade de Educação e Psicologia, ”Eles 

são bem instruídos, versáteis, humildes, estão dis-

poníveis para dedicar tempo e energia, são capazes 

de trabalhar de forma autónoma, e estão interessa-

dos em tomar iniciativa.” 

(Relatório Supporting Quality Teaching, OCDE, 2010)
Saiba mais sobre a iniciativa Quality Teaching: 
www.porto.ucp.pt/qualityteaching
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A Clínica Universitária de Psicologia (CUP) é uma 

estrutura que nos permite, entre outros objetivos, 

promover um ensino próximo da intervenção, tal 

como ela se realiza em contextos reais de trabalho 

dos psicólogos. Na CUP desenvolvemos prática su-

pervisionada e investigação sobre Avaliação e Inter-

venção Psicológica. Enquanto serviço de consulta 

psicológica que a Faculdade de Educação e Psico-

logia disponibiliza à comunidade, a CUP facilita a 

aproximação à prática profissional dos estudantes 

de psicologia através, por exemplo, de estágios e 

de programas de formação avançada na área da 

intervenção psicológica, e apoiando as atividades 

letivas em geral, já que o ensino da psicologia deve 

sempre que possível suportar-se na experiência clí-

nica. Para além disso, a CUP também contribui para 

o desenvolvimento de linhas de investigação rela-

cionadas com a intervenção psicológica e a criação 

de manuais que tornam a intervenção mais eficaz 

e eficiente.

Para além de tudo isto, e procurando-se como vimos 

com a formação em psicologia da Católica no Por-

to uma forte ligação à comunidade, a CUP funcio-

na como um contexto fundamental dessa ligação, 

promovendo o apoio psicológico a indivíduos prove-

nientes de entidades com as quais temos protocolos 

de cooperação, assim como a utentes particulares. 

Visite aqui

CUP
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A Faculdade de Educação e Psicologia conta com vários parceiros que, quer pela 

oportunidade que dão aos nossos alunos, quer pelo apoio técnico e científico que 

a Faculdade de Educação e Psicologia lhes presta, quer por se reverem nos nossos 

valores, são aqui referenciados. Dos muitos parceiros de qualidade da Faculdade de 

Educação e Psicologia, salientam-se os seguintes:

Casa de Acolhimento Residencial - Lar Nossa Senhora 
do Livramento

Centro Hospitalar Universitário S. João

Colégio Nossa Senhora do Rosário

Cruz Vermelha Portuguesa 

Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo

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

Parcerias

Na Faculdade de Educação e Psicologia valorizamos 

a formação em investigação científica através da 

integração dos estudantes em equipas de investi-

gação do Centro de Investigação para o Desenvolvi-

mento Humano (CEDH). A participação em projetos 

de investigação acontece logo na Licenciatura, por 

exemplo na unidade curricular (UC) de Seminário de 

Investigação, ou através da colaboração extracurri-

cular em tarefas de natureza científica. A valorização 

desta componente confere ainda a oportunidade de 

os estudantes participarem em encontros científicos 

e contribuírem para publicações. Esta componente 

assume mais tarde maior relevância, com as ativida-

des que se desenvolvem ao longo dos Mestrados.

Aprendizagem 
suportada na 
proximidade com a 
investigação
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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 do Comité Português 
para a UNICEF

Na Faculdade de Educação e Psicologia da Católica 

no Porto apostamos na internacionalização através 

da possibilidade de estudar e aprender no estrangei-

ro, e através de um conjunto de parcerias internacio-

nais. Connosco é possível encontrares oportunidades 

de internacionalização, em programas de estudos 

(Erasmus+ Clássico e Mobilidade Livre), ou em está-

gios para estudantes e recém-graduados (Erasmus+   

Estágios), que podem acontecer em universidades ou 

instituições da comunidade, na Europa ou noutros 

Continentes.

Acreditamos que a mobilidade internacional dos es-

tudantes promove o desenvolvimento pessoal, cultu-

ral e científico dos nossos alunos. Para o efeito man-

temos protocolos de colaboração na Ásia, América do 

Sul e na Europa. Os estudantes da Faculdade de Edu-

cação e Psicologia podem candidatar-se a períodos

de mobilidade nas seguintes instituições: 

Na Europa: 

•  Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Áustria);

•  The Catholic University in Ruzomberok (Eslováquia); 

• Universidad Pontificia de Salamanca (Espanha); 

• Universidad Loyola de Andalucia (Espanha); 

• Universitat Ramon Llull (Espanha); 

• Universidad Pontifícia de Comillas (Espanha); 

• Universidad CEU San Pablo (Espanha); 

•  UCAM - Universidad Católica San Antonio de Murcia 

(Espanha); 

• Université Catholique de Lyon (França); 

• Università Cattolica del Sacro Cuore (Itália); 

•  LUMSA – Libera Universita Maria SS Assunta (Itália); 

• Vytautas Magnus University (Lituânia)

• Universitat Internacional de Catalunya (Espanha); 

•  Fontys University of Appliend Sciences HRM and 

Psychology (Holanda).

Na América do Sul: 

•  Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(Brasil); 

• Universidade Católica de Brasília (Brasil); 

• Universidade Católica de Pelotas (Brasil); 

• Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Brasil); 

•  Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(Brasil); 

•  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Brasil); 

•  Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul (Brasil).

Na Ásia: 

• Universidade de São José (Macau); 

• Akita International University (Japão).

A Faculdade de Educação e Psicologia também é 

membro fundador do Grupo Setorial de Psicologia da 

Federação Internacional de Universidades Católicas – 

FIUC, estabelecendo acordos entre as universidades 

parceiras ao nível do ensino e investigação.
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Outras 
iniciativas

Ao longo dos anos a Faculdade de Educação e Psicologia 

tem vindo a propor à sua comunidade, interna e externa, um 

conjunto de iniciativas que já se apresentam como propostas 

regulares, das quais nos orgulhamos 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 momentos de reflexão e debate con-

junto (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 contribuem para a divul-

gação da psicologia e da atividade do psicólogo. 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 encontrarão nou-

tros fóruns ao longo da sua carreira; e também uma opor-

tunidade para outros estudantes interessados na Psicolo-

gia, 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 Faculdade de Educa-

ção e Psicologia, enquadrada no Centro de Investigação para 

o Desenvolvimento Humano, inclui a realização de Fóruns 

Científicos, abertos à participação de toda a Comunidade 

Académica da Católica no Porto e abertos também ao exte-

rior, nomeadamente a entidades parceiras da FEP. Os fóruns 

contemplam uma apresentação de trabalhos de investigação 

concluídos ou em curso, seguidos de um momento de discus-

são entre os presentes.

Human 
Neurobehavioral 
Lab

O Human Neurobehavioral Lab (HNL) é um laboratório da Fa-

culdade de Educação e Psicologia vocacionado para a investi-

gação e ensino nas áreas da Psicologia/Neurociência Cognitiva 

e Afetiva. O HNL está equipado com um sistema de recolha de 

dados neuropsicofisiológicos capaz de registar a atividade ce-

rebral e diversas medidas fisiológicas e com 20 postos informá-

ticos para realização individual de experiências comportamen-

tais ou avaliação neuropsicológica computorizada. Para além 

disso, o HNL faculta também software didático para o estudo 

do cérebro e do sistema nervoso.

Visite aqui

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!
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O Curso
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A Licenciatura em Psicologia da Faculdade de Edu-

cação e Psicologia está organizada num regime 

anual/semestral (3 anos/6 semestres) e num siste-

ma de créditos ECTS (total de 180). Com o nosso pla-

no de estudos pretendemos oferecer uma formação 

inicial sólida no domínio da Psicologia. Para nós é 

importante favorecer uma abordagem transversal 

ao estudo do comportamento humano, promoven-

do não só o conhecimento das abordagens teóri-

cas e metodológicas clássicas da Psicologia, como 

também das inovadoras. Outro objetivo importante 

é proporcionar-te o contacto com as diversas áreas 

de especialização no domínio da Psicologia.

Preparamos um modelo curricular em que, num 

primeiro momento, terás contacto sobretudo com 

temáticas complementares da Psicologia e de forma-

ção geral. Também existirá, em simultâneo, iniciação 

a aspetos teóricos e metodológicos básicos da Psi-

cologia. Nos semestres seguintes privilegiamos a ex-

ploração das disciplinas fundamentais da Psicologia. 

E terminamos com o aprofundamento das matérias 

que são a base dos mestrados de especialização que 

formam o 2.º ciclo da formação no domínio da Psico-

logia da Faculdade de Educação e Psicologia.

Assim, a Licenciatura em Psicologia forma profis-

sionais capazes de compreenderem o comporta-

mento humano, os processos de perceção, aten-

ção, aprendizagem, motivação memória, linguagem 

e emoções; capazes de compreenderem os pa-

drões de funcionamento psicológico nas diferentes 

etapas do desenvolvimento ao longo da vida; de 

identificarem as diferentes perturbações psico-

patológicas nas crianças, adolescentes, adultos e 

idosos; de conhecerem instrumentos de avaliação 

da inteligência e da personalidade; de dominarem 

as várias fases de uma intervenção comunitária. A 

Licenciatura em Psicologia permite também conhe-

cer a intervenção do psicólogo em diferentes áreas, 

tais como a área clínica e da saúde, do trabalho, 

organizações e recursos humanos, da educação e 

desenvolvimento humano, da justiça e comporta-

mento desviante.

Porque valorizamos a formação transdisciplinar, 

terás ainda a possibilidade de realizar créditos de 

formação através da frequência de unidades cur-

riculares externas à Licenciatura em Psicologia, 

a escolher entre unidades curriculares de outros 

cursos ministrados na Católica no Porto ou noutras 

Universidades. O currículo inclui também a possibi-

lidade de participares, em regime de voluntariado, 

no Serviço Comunitário, permitindo desenvolver 

competências de intervenção social e de natureza 

relacional essenciais para a profissão. Deste modo, 

para além do desenvolvimento das competências 

científicas e técnicas no domínio da Psicologia, o 

nosso plano curricular promove ainda o desenvol-

vimento de competências transversais, muito va-

lorizadas pelo mercado de trabalho e essenciais ao 

exercício da Psicologia no mundo atual, tais como: 

a capacidade de iniciativa e proatividade, o pensa-

mento autónomo, as competências de comunica-

ção, a capacidade de adaptação a novas situações, 

a capacidade de resolução de problemas comple-

xos, a capacidade de trabalhar autonomamente e 

em equipa.
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Unidade Curricular Área Científica Carga Letiva Carga Total ECTS

Comunicação e Relação Interpessoal 

em Psicologia
PSI 42 TP 75 3

História da Psicologia PSI 42 TP 150 6

Inteligência: Teoria e Processos PSI 42 TP 75 3

Introdução às Neurociências B 42 TP 150 6

Perceção e Atenção PSI 42 T / 21 PL 150 6

Temas de Biologia Humana B 42 TP 150 6

Aprendizagem, Motivação e Memória PSI 42 T / 21 PL 150 6

Cristianismo e Cultura CSH 36 TP 125 5

Epistemologia da Investigação em 

Psicologia
MAP 21 T 75 2,5

Estatística Aplicada à Psicologia I MAP 21 T / 21 PL 150 6

Linguagem e Emoções PSI 42 T / 21 PL 150 6

Neurociências Cognitivas e Afetivas B 21 T / 21 PL 150 6

Estatística Aplicada à Psicologia II MAP 21 T / 21 PL 150 6

Metodologia de Investigação em Psico-

logia I
MAP 21 T / 21PL 150 6

Psicologia do Desenvolvimento I PSI 42 T / 21 PL 150 6

Psicologia Social PSI 42 TP 150 6

Teorias da Personalidade PSI 42 TP 75 3

Unidade Curricular Área Científica Carga Letiva Carga Total ECTS

Fundamentos de Avaliação Psicológica e 

Psicometria
MAP 21 T / 42 PL 150 6

Metodologia de Investigação em Psicologia II MAP 21 T / 21PL 150 6

Psicologia Comunitária PSI 21 TP 75 3

Psicologia do Desenvolvimento II PSI 42 T / 21 PL 150 6

Psicopatologia e Saúde Mental I PSI 42 T / 21 PL 150 6

Comportamento Organizacional PSI 42 TP 75 3

Modelos Psicodinâmicos e Humanistas PSI 42 TP 150 6

Psicologia da Educação e Formação ao Longo 

da Vida I
PSI 42 T / 21 PL 150 6

Psicologia do Comportamento Desviante PSI 42 TP 75 3

Psicologia do Trabalho e das Organizações PSI 42 T / 21 PL 150 6

Psicopatologia e Saúde Mental II PSI 42 T / 21 PL 150 6

Modelos Comportamentais e Cognitivos PSI 42 TP 150 6

Modelos Sistémicos e Narrativos PSI 42 TP 150 6

Opcional I PSI 63 TP 150 6

Opcional II PSI 42 TP 125 5

Opcional III PSI 15 TP 62,5 2,5

Psicologia da Educação e Formação ao Longo 

da Vida II
PSI 42 T / 21 PL 150 6

Seminário de Investigação MAP 21 S 75 3

Plano de Estudos

Horas Letivas: T - Teóricas; PL - Práticas e Laboratoriais; TP - Teórico-Práticas; S - SeminárioHoras Letivas: T - Teóricas; PL - Práticas e Laboratoriais; TP - Teórico-Práticas; S - Seminário
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Metodologias de 
ensino e avaliação
O modelo de ensino, já reconhecido pelas entidades 

empregadoras, privilegia a aproximação ao mercado 

de trabalho desde o início da Licenciatura, através 

de uma forte cooperação da Faculdade de Educa-

ção e Psicologia com instituições parceiras de di-

versos setores.

As nossas metodologias de ensino ao nível da Li-

cenciatura combinam aulas teóricas, aulas práticas, 

laboratoriais, aulas teórico-práticas e um seminário 

de investigação. Esta abordagem facilita o apro-

fundamento dos conteúdos teóricos específicos de 

cada unidade curricular, assim como a realização de 

trabalhos e o aprofundamento de situações de apli-

cação desses mesmos conteúdos.

Para te auxiliar nos momentos destinados ao tra-

balho autónomo, os estudantes da Licenciatura em 

Psicologia terás ao teu dispor:

•  um fundo monográfico no domínio da Psicologia 

em permanente atualização;

•  uma testoteca onde se reúnem os principais ins-

trumentos de avaliação psicológica adaptados para 

a população portuguesa;

•  o acesso livre a bases de dados gerais (através da

B-On), e específicas (através da PsycBooks e da 

PsycArticles, da American Psychological Associa-

tion, considerada a maior fonte mundial de infor-

mação em texto integral na área da Psicologia).

O valor que cada estudante deve pagar mensalmen-

te depende do n.º de ECTS a que se

inscreve (mínimo 15 e máximo 45). Em 2021/22, o 

valor de cada ECTS é de 15.60€ mensais.

Para os estudantes que tenham algum tipo de difi-

culdade em pagar este valor a

Católica no Porto dispõe de um conjunto de apoios 

para os seus estudantes:

1)  Atendimento personalizado e procura de solu-

ções à medida: no serviço Estudantes e Empre-

gabilidade pode apresentar o seu caso concreto

(já como candidato) e será estudada, consigo, a

melhor forma de pagar as propinas, tendo em con-

sideração a taxa de esforço financeiro que poderá 

fazer;

2)  Bolsas da Direção Geral do Ensino Superior. A

Católica no Porto acompanha a sua candidatura;

3)  Apoios sociais da Católica no Porto. Para aque-

les que precisam de ter a segurança do apoio so-

cial, caso a Bolsa da DGES não seja suficiente, a 

Católica no Porto atribui apoios sociais (a fundo

perdido ou a serem devolvidos no fim do curso);

4)  Pagamento da propina em 12 meses (e não em

10);

5)  Apoio às famílias: para as famílias que têm 2 ou

mais elementos a estudar na Católica no Porto.

Contacte-nos: ee.bolsas@porto.ucp.pt

de isenção do 
valor das propinas

de isenção do 
valor das propinas

Enquanto estudante, ser-te-á proposto um sistema 

flexível de avaliação de conhecimentos. Tal significa 

que cada unidade curricular pode ser avaliada atra-

vés de diferentes modalidades: avaliação contínua 

e/ou provas no final de cada semestre.

Promove-se a realização de diversos projetos e tra-

balhos práticos (individualmente e em grupo), o que 

facilita o desenvolvimento de competências de re-

colha e análise de dados no âmbito dos temas abor-

dados nos momentos presenciais, bem como o de-

senvolvimento de capacidades de redação de textos 

de acordo com as normas básicas de composição de 

trabalhos científicos no domínio da Psicologia. Os 

nossos estudantes são incentivados a apresentar 

oralmente os seus trabalhos, o que promove o de-

senvolvimento de competências de comunicação, 

bem como a capacidade de planificação, execução e 

avaliação de apresentações com qualidade e criati-

vidade, recorrendo a tecnologias multimédia.

Estimulamos a capacidade de autoavaliação dos es-

tudantes, nomeadamente no que diz respeito à rea-

lização e apresentação de trabalhos, promovendo a 

capacidade de reflexão crítica e a identificação de 

áreas de melhoria a nível pessoal e académico.

E pagar 
as propinas?

Bolsas 
de Mérito
No ano letivo 2021/2022 serão atribuídas:

10 bolsas 
de mérito

4 bolsas 
de 100%

+

6 bolsas 
de 50%

a estudantes da
 licenciatura
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Como entrar
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Condições de acesso

•  Ter nacionalidade portuguesa ou de um 

país da União Europeia[1]

•  Ter concluído o ensino secundário por-

tuguês, ou ensino secundário estrangeiro 

em Portugal ou noutro país[2]

•  Ter realizado com aproveitamento exa-

mes nacionais em 2021, 2020 ou 2019 

OU exames equivalentes no âmbito do di-

ploma estrangeiro no mesmo período

Provas de ingresso:

• Biologia e Geologia (02) ou

• Matemática Aplicada às Ciências Sociais 

(17) ou

• Português (18)

Vagas Totais: 68

•  Um dos seguintes documentos conforme 

tenha realizado o ensino secundário por-

tuguês (a) ou estrangeiro (b):

  (a)  Se concluiu o ensino secundário 

português - Ficha ENES (Exames 

Nacionais do Ensino Secundário) 

obrigatoriamente emitida em 2021 

(solicitar no estabelecimento de en-

sino secundário)

 (b)  Se concluiu o ensino secundário 

estrangeiro, em Portugal ou nou-

tro país - Diploma de conclusão do 

ensino secundário estrangeiro[1] 

(com indicação da classificação final 

e de cada um dos exames realiza-

dos) E Certidão de equivalência ao 

ensino secundário português[2]

•  Formulário com informação dos dados 

pessoais ou cópia do documento de 

Identificação

•  Formulário para estudantes com Neces-

sidades Educativas Especiais (NEE) – se 

aplicável

[1]  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 es-

trangeira que não a língua espanhola, inglesa ou fran-

cesa, deve ser entregue a respetiva tradução, efetuada 

nos termos previstos na lei notarial.

[2]  A certidão de equivalência é obtida numa uma escola 

secundária portuguesa. 

Certifique-se previamente que as candidaturas es-

tão 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 paga-

mento de acordo com as referências multibanco in-

dicadas na informação final da candidatura.

Se estiver a residir no estrangeiro e não puder efe-

tuar o pagamento por referência multibanco, solicite 

o IBAN para pagamento.

A taxa de candidatura não é reembolsável em ne-

nhuma circunstância.

Para mais informações ou apoio para realizar a 

candidatura contacte-nos através de:

t  |  93 9450000 /93 9450012

@  |  candidaturas@porto.ucp.pt

Mudança de Par Instituição /Curso, Titulares de 

Curso, Maiores de 23 anos

Toda a informação relativamente a calendário para 

apresentação de candidatura e documentos

necessários pode ser consultada em: 

www.candidaturas.porto.ucp.pt/licenciatura-

-psicologia/

A candidatura à licenciatura em Psicologia deve ser 

apresentada dentro dos prazos abaixo

indicados, mediante a submissão de toda a docu-

mentação exigida no site www.candidaturas.porto.

ucp.pt/lic-psicologia.

Fase Candidatura Resultados Matrícula
Início das 

aulas

1ª
7 jun a 6 

ago
11 ago

12 e 13 
ago

13 set

2ª
16 ago a 
20 set

22 set
23 e 24 

set
27 set

3ª 22 a 28 set 30 set 1 e 4 out 6 out

Acesso Documentação 
a apresentar

Submeta a 
Candidatura

Calendário de 
apresentação 
de candidaturas 
2021/2022 
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www.candidaturas.porto.ucp.pt

T | 93 9450000 / 93 9450012

Coordenação da Licenciatura em Psicologia

Prof.ª Doutora Catarina Ribeiro

cribeiro@ucp.pt

Tel. 22 619 62 00 (ext: 151)

Prof. ª Doutora Alexandra Carneiro

acarneiro@ucp.pt

Tel. 22 619 62 00 (ext: 151)

Serviços Académicos

Vítor Ventura

vventura@ucp.pt

sa.fep@porto.ucp.pt

Tel: 939030036

www.fep.porto.ucp.pt 

Visite-nos:

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

https://www.facebook.com/psicologianacatolica 

Candidaturas 
online



Rua Diogo Botelho, 1327
4169-005 Porto, Portugal

T. +351 226 196 200 

www.fep.porto.ucp.pt


