
O 1º ciclo de estudos em Psicologia pretende contribuir para a formação 
inicial dos Psicólogos, de acordo com as diretrizes internacionais da 
EuroPsy, a Certificação Europeia em Psicologia, e da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses.

A transversalidade de conteúdos do curso permite adquirir competências 
teórico-práticas sólidas em áreas diversificadas:
. Bases psicofisiológicas e cognitivas do comportamento;
. Ética em psicologia;
. Avaliação, intervenção e investigação psicológica em diferentes contextos.

O apoio próximo dos docentes do curso e a comunidade de aprendizagem 
ativa e dinâmica permitem desenvolver competências intra e interpessoais 
e garantem a orientação do estudante no seu percurso académico. 

A formação de base sólida permite contatar com os fundamentos da 
ação psicológica em diferentes domínios (e.g., saúde, clínica, 
organizações, educação).
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saídas profissionais.

Permite o acesso a mestrado em psicologia, obrigatório à prática 
profissional, de acordo com a European Federation of Psychologists’ 
Associations e a Ordem dos Psicólogos Portugueses.
O mestrado em psicologia permite a prática profissional em: agrupamentos de 
escolas, associações científicas, associações recreativas, culturais e sociais, 
câmaras municipais, centros de formação e de reabilitação profissional, 
comissões de protecção de crianças e jovens, empresas de recursos 
humanos e comunicação/marketing, gabinetes de apoio psicoterapêutico, 
hospitais e centros de saúde, e organizações não governamentais.
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Nota: As UCs opcionais disponíveis serão definidas anualmente pela Direção do Departamento.


