


As inscrições para a XXVII Edição da Semana de Psicologia e de Ciências da

Educação organizada pela AEFPCEUP vão decorrer entre as 22 horas do dia 27 de

outubro e as 16 horas e 30 minutos do dia 31 de outubro em plataforma online, a ser

divulgada no evento oficial no Facebook.

A atribuição de vagas terá como critério a ordem cronológica de submissão do

formulário de inscrição. Os/as estudantes com incapacidade visual ou outra poderão

solicitar a inscrição prévia ao dia das inscrições. A cada workshop/seminário

corresponde um número limite máximo de participantes definido pelos/as oradores/as

responsáveis. O/a participante não se poderá inscrever a workshops/seminários

sobrepostos.

As inscrições podem ser efetuadas em seis modalidades:

• Bilhete Diário: custo de 5€ para estudantes da FPCEUP, 9€ para comunidade

académica e alumni da FPCEUP e 10€ para externos, que dá acesso à Mesa Redonda e

possibilidade de inscrição nos Workshops/Seminários (não coincidentes) do dia

pretendido.

• Bilhete Geral: custo de 15€ para estudantes da FPCEUP, 20€ para comunidade

académica e alumni da FPCEUP e 25€ para externos, que dá acesso a todas as Mesas

Redondas e possibilidade de inscrição nos Workshops/Seminários (não coincidentes)

de todo o programa.

• Bilhete Mesas Redondas: custo de 5€ para estudantes da FPCEUP, 9€ para

comunidade académica e alumni da FPCEUP e 10€ para externos, que dá acesso a todas

as mesas redondas.

• Bilhete Mesa Redonda: Custo de 2€.

• Bilhete Sarau Cultural: Custo de 2€ (incluído no Bilhete Geral).

NOTA: Na plataforma, para escolher a modalidade Mesas Redondas, deve selecionar-se

o bilhete geral e posteriormente selecionar apenas as conferências. No momento do

pagamento, o participante deve informar qual o tipo de compra que fez, sendo o

montante a pagar apenas referente ao mesmo e não ao bilhete geral.

regulamento
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Todas as modalidades se encontram sujeitas ao pagamento adicional de uma

caução no valor de 5€ que será devolvida a partir de dia 20 de novembro. A caução não

será devolvida em caso de falta de comparência em qualquer seminário ou workshop

ou em caso de entrada de participantes 15 minutos posteriores à hora de início de

qualquer sessão, assim como a sua saída até 15 minutos antes do seu término, salvo se o

mesmo for comunicado ao elemento da equipa presente na sessão. Caso o/a

participante pretenda cancelar a inscrição, tem até dia 4 de novembro para informar a

AEFPCEUP dessa intenção e será reembolsado. O pagamento deverá ser efetuado

presencialmente no secretariado da AEFPCEUP até ao dia final das inscrições, 31 de

outubro. Se o pagamento não for efetuado até esta data, a inscrição será anulada.

As listas finais de inscritos por sessão serão lançadas dia 3 de novembro às

21h00, dando-se o período de reclamação até à mesma hora do dia seguinte. Se o

participante desejar anular a sua inscrição em qualquer Workshop/Seminário deverá

comunicar à AEFPCEUP com um dia útil de antecedência, sob pena de perda de caução.

Aos/às participantes que estiverem em lista de espera, recomenda-se que permaneçam

à porta da sala onde decorrerá a sessão para o caso de poderem assistir à mesma.

A caução estará disponíveis a partir do dia 2 de dezembro e terá de ser

obrigatoriamente levantada até ao dia 20 do mesmo mês. Os certificados serão

enviados por email durante o mês de dezembro.

Exceções: Caso o participante não tenha disponibilidade para efetuar o pagamento até à

data estipulada, deverá enviar um e-mail para aefpce@fpce.up.pt a comunicar esta

situação. O pagamento da sua inscrição deverá ser efetuado até 30 minutos antes do

início da primeira sessão a que está inscrito.

Ao participar neste evento, os/as participantes autorizam que a AEFPCEUP faça a recolha do áudio 

e/ou da imagem em fotografia, vídeo ou outra forma de media. Os dados recolhidos serão utilizados 

para registo (arquivo) do evento e poderão ser usados para a sua disseminação nos canais de 

comunicação da AEFPCEUP e para a produção de material de divulgação.

regulamento
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9h30

Sessão de Abertura
Auditório 1

a confirmar

10h

Saúde Mental nas Instituições de Ensino Superior
Auditório 1

Prof.ª Dra. Alexandra M. Araújo, moderadora
Dra. Joana Casanova

Dra. Sílvia João
Prof. Dr. Nuno Corte-Real

11h30

Saúde Mental em Contexto Laboral
Auditório 1

A confirmar, moderador(a)
Prof. Dr. José Carlos Rocha

Dra. Marta Costa
Dra. Cassiana Tavares

Dra. Mariana Pinote

13h
Almoço

13h30

Novas tecnologias 
na intervenção 

psicológica
Sala 249

Prof.ª Dra.
Marlene Sousa

14h Violência 
Doméstica e 
Exposição à 

Violência 
Interparental

Sala 250

Dr. Mauro Paulino

Desafios Éticos e 
Deontológicos da 

Psicologia no 
contexto da Justiça

Sala 252

Prof. Dr. 
Carlos Peixoto 

Coaching 
Psicológico na 
Formação de 

Líderes 
Sala 256

Dra. Maria 
Antónia Cadilhe

Oficina de 
Mediação de 

Conflitos
Sala 247

Dr. Jorge Macieira

15h30

16h Coffee-Break

16h30

A Musicoterapia 
na Saúde, 

na Educação e no 
âmbito Sócio 
Comunitário 

Sala 250

Dra. Margarida Rocha

Psicologia do 
Testemunho: da 
teoria à prática 

Sala 252

Dra. Laura Alho

Supervisão de 
Professores 

Sala 247

Prof.ª Dra. Maria 
Alfredo Moreira

Regulação 
Emocional em 

Crianças 
Sala 256

Dra. Carolina Guedes

Educação para a 
Saúde 

Sala 245

Prof.ª Dra.
Maria Santos

18h30

horário
segunda-feira

11 de novembro

5



Saúde Mental nas Instituições de Ensino Superior

A Mesa Redonda versará sobre questões de abandono no Ensino Superior, refletirá sobre a

intervenção psicológica com os/as estudantes, a importância da promoção da Saúde Mental na

UPorto e a prática desportiva enquanto variável a ter em conta no bem estar do/a estudante.

Prof.ª Dra. Alexandra M. Araújo, moderadora

Dra. Joana Casanova

Psicóloga, Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde, Doutoranda em Ciências da Educação,

especialidade Psicologia da Educação, pela Universidade do Minho (Portugal). O seu projeto de

doutoramento é financiado pela FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia

(SFRH/BD/117902/2016), estando integrada no CIEd – Centro de Investigação em Educação, Instituto

de Educação, Universidade do Minho. Investiga os temas do abandono e da permanência do Ensino

Superior. Colaboradora, ainda, em projetos de investigação com estudantes do Ensino Superior na

área do sucesso académico e desenvolvimento psicossocial. Publicação de capítulos e artigos em

revistas nacionais e internacionais. Membro Efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Membro

Ativo da Equipa de Apoio Psicossocial, Delegação de Frazão, Cruz Vermelha Portuguesa.

Dra. Sílvia João

Psicóloga no Serviço de Apoio Psicológico e Integração do Pólo do Campo Alegre da UPorto

(PsiCA), e coordenadora do Grupo de Intervenção Psicológica da UPorto (GipUP). Foi psicóloga no

Gabinete de Orientação e Integração da Faculdade de Engenharia da UPorto (2015- 2019), e no

Gabinete de Apoio Médico e Psicológico dos Serviços Sociais da UPorto (2002-2015). Tem

Licenciatura e Mestrado (pré-bolonha) em Psicologia na FPCEUP. Especialista em Psicologia Clínica e

da Saúde, com Especialidade Avançada em Psicoterapia - reconhecido pela OPP.

Prof. Dr. Nuno Corte-Real

Foi Professor de Educação Física durante 20 anos e, enquanto académico, é desde 2006

Professor Auxiliar na Faculdade de Desporto da UP, ligado ao Gabinete de Psicologia do Desporto,

depois de se ter doutorado nessa mesma Faculdade apresentando uma Tese com o título:

“Desporto, Saúde e Estilos de Vida… diferentes olhares objetivos e subjetivos sobre os

comportamentos dos adolescentes”. Fez o mestrado em 1999, na Universidade de Trás-os-Montes e

Alto Douro, em Promoção da Saúde, apresentando uma Dissertação com o título: “O Programa de

Promoção e Educação da Saúde e a “construção” das Escolas Promotoras de Saúde – que desafios

para o presente e futuro próximo?”. Atualmente centra preferencialmente a sua investigação no

aprofundamento do Desenvolvimento Positivo dos Jovens através do Desporto.

segunda-feira
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Saúde Mental do contexto laboral 

A Mesa Redonda abordará o desajustamento do branding das empresas fazem com a realidade

que os trabalhadores vivenciam, questões relacionadas com a falta de saúde mental dos

colaboradores, os efeitos das perturbações especificamente associadas ao stress na produtividade

no trabalho e discutir-se-á o trabalho desenvolvido pela ENCONTRAR+SE.

A confirmar, moderador(a)

Prof. Dr. José Carlos Rocha

Nasceu na cidade do Porto em 1973, licenciou-se em Psicologia Clínica e fez doutoramento em

Ciências Biomédicas. Começou o trabalho como investigador no impacto dos testes genéticos

pré-natais, particularmente, face às decisões e impactos da tecnologia na saúde mental. Formou-se

em Psicoterapias Cognitivo-narrativas e implementou diversos ensaios clínicos de eficácia da

psicoterapia para as situações de luto e trauma. Em 2015, com a ligação ao Senter for Krisepsykologi

de Bergen, criou o Centro de Psicologia do Trauma e do Luto para oferecer serviços de consultoria,

clínicos, formação e de desenvolvimento.

Dra. Marta Costa

Em atualização.

Dra. Cassiana Tavares

Nasce no Porto onde realiza a Licenciatura em Psicologia na FPCEUP, no ano de 2000. Integra o

Programa Doutoral em Segurança e Saúde Ocupacionais na FEUP, desde 2016. É diretora

administrativa da Clínica Tejo Saúde em Loures, onde faz consulta psicológica com adultos.

Consultora de Recursos Humanos, desenvolvendo projetos em três dimensões: suporte a decisões

de gestão, saúde ocupacional e programas de desenvolvimento de profissionais. Coordenadora

científica da Pós-graduação em Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações no INSPSIC.

Dra. Mariana Pinote

Mestre em Psicologia e membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Com experiência

em Reabilitação Psicossocial decorrente do trabalho realizado na ENCONTRAR+SE, essencialmente

com utentes com diagnóstico de psicose. Experiência na implementação de programas de

promoção da saúde mental e prevenção da doença mental, nomeadamente, em contexto laboral.

segunda-feira
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Novas tecnologias na intervenção psicológica 

Em atualização.

Prof.ª Dra. Marlene Sousa

Em atualização.

segunda-feira
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Violência Doméstica e Exposição à Violência Interparental

No contexto familiar, muitos lares são marcados pela violência, manifestando-se a violência

doméstica como um dos crimes mais impactantes com consequências complexas a diversos níveis,

tanto para as vítimas, como para a comunidade, o sistema de saúde e serviços sociais e judiciais.

Torna-se também importante a desconstrução de uma visão adulto-centrada da violência

doméstica, com vista a considerar-se estas crianças e jovens como vítimas expostas ao perigo, o

que está de acordo com a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo e não pode deixar de

relevar para matéria de regulação das responsabilidades parentais.

Dr. Mauro Paulino

Coordenador da Mind | Instituto de Psicologia Clínica e Forense. Psicólogo Forense. Consultor do

Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. Doutorando em Psicologia Forense na

Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação na Universidade de Coimbra (FPCE-UC).

Membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, com grau de Especialidade Avançada em

Psicologia da Justiça. Integra o Grupo de Trabalho da Ordem dos Psicólogos Portugueses –

Intervenção do Psicólogo em Contexto de Violência Doméstica. Mestre em Medicina Legal e Ciências

Forenses pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Pós-graduado em Consulta

Psicológica, Psicoterapia e Neuropsicologia. Membro do Laboratório de Avaliação Psicológica e

Psicometria (PsyAssessmentLab) (FPCE-UC) e do Centro de Investigação do Núcleo de Estudos e

Intervenção Cognitivo-Comportamental (CINEICC).

Autor e coordenador de diversos livros (e.g., “Abusadores sexuais de crianças: A verdade

escondida; O inimigo em casa: Dar voz aos silêncios da violência doméstica”, “Violência doméstica:

identificar, avaliar e intervir”, “Forensic psychology of spousal violence: Psychodynamics, Forensic

Mental Health Issues and Research”, “Comportamento criminal e avaliação forense”). Docente

convidado em várias universidades.

segunda-feira
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Desafios Éticos e Deontológicos da 

Psicologia no contexto da Justiça 

Este workshop visa a análise ética e deontológica da intervenção dos psicólogos no contexto da

administração da Justiça. Desta forma, irão analisar-se os limites e potencialidades da ciência

psicológica como auxiliar da decisão judicial, bem como de que forma os psicológicos, em diversas

áreas de atuação, poderão gerir os seus contactos com o sistema de Justiça

Prof. Dr. Carlos Peixoto

Doutor em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do

Porto na área da Psicologia Forense. Psicólogo especialista em Psicologia da Justiça pela OPP.

Docente convidado e Investigador no Centro de Estudos do Desenvolvimento Humano da

Universidade Católica Portuguesa. Professor Auxiliar convidado do Instituto de Ciências Biomédicas

Abel Salazar (ICBAS) da Universidade do Porto (UP). Autor e coautor de diversas publicações

científicas (livros, capítulos de livros, artigos em revistas científicas) relacionadas com temáticas no

âmbito da Psicologia Forense, nomeadamente, a avaliação psicológica forense, avaliação da

credibilidade, entrevista forense de crianças e adultos.

segunda-feira
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Coaching Psicológico na formação de líderes

Em atualização.

Dra. Maria Antónia Cadilhe

Em atualização.

segunda-feira
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Oficina de Mediação de Conflitos

Em atualização.

Dr. Jorge Macieira

Em atualização.

segunda-feira
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A Musicoterapia na Saúde, na Educação 

e no âmbito Sócio Comunitário 

Neste workshop os participantes terão a oportunidade de conhecer a Musicoterapia como uma

terapia complementar significativa nos diferentes âmbitos de intervenção e como uma disciplina

reconhecida a nível internacional cuja investigação científica é cada vez mais extensa.

A componente prática assentará em experiências que proporcionarão uma maior consciência

sobre o que é a dimensão terapêutica fomentada e desenvolvida a partir da utilização do som e da

música.

Dra. Margarida Rocha

Musicoterapeuta há vinte e quatro anos, tem o título de Professora-Especialista em

Musicoterapia, atribuído pelo Instituto Politécnico do Porto. É certificada pela Associação

Portuguesa de Musicoterapia, da qual é sócia-fundadora. É também Terapeuta Não Verbal

Benenzon, Supervisora e Formadora Especializada no Modelo Benenzon. Fundou o Centro Benenzon

Portugal de Musicoterapia e Terapia não-verbal, o qual coordena; constituiu a empresa A.M.F. –

Atividades musicais, de Musicoterapia e Formação.

É fundadora e presidente da direção da Associação “A pele do vínculo” – Arte, Terapia e

Comunidade. Realizou estudos musicais e é professora desde 1989. Pós-Graduada em Psicologia -

Especialidade Psicologia da Música. Concluiu o 4º ano do Programa de Doutoramento em Psicologia.

É especializada em Educação Especial e tem Bacharelato em Relações Internacionais.

segunda-feira
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Psicologia do Testemunho: da teoria à prática

Explicitar-se-á o que é a Psicologia do Testemunho e qual a sua importância do contexto judicial,

bem como se elucidarão quais os desafios que os profissionais desta área da psicologia se

defrontam. Abordar-se-ão os processos cognitivos básicos inerentes ao ato de testemunhar e à

identificação de ofensores, realizando-se alguns exercícios práticos.

Dra. Laura Alho

Doutorada em Psicologia pela Universidade de Aveiro, pós-graduada em Criminologia, mestre em

Psicologia Forense e licenciada em Psicologia. É psicóloga na Mind | Psicologia Clínica e Forense

(Lisboa) e em Laura Alho | Psicologia Clínica e Forense (Aveiro). Conta com formações profissionais

de especialidade nas áreas do Profiling Criminal, Vitimologia, Psicologia da Justiça, Investigação

Criminal, Desenvolvimento Pessoal e Recursos Humanos.

É professora na licenciatura de Psicologia e no mestrado de Psicologia Forense na Universidade

Lusófona de Humanidades e Tecnologia e é formadora certificada. É cocoordenadora da área de

Psicologia Forense da “Associação Portuguesa de Ciências Forenses” e membro de associações

nacionais e internacionais. Tem experiência na docência, na formação, e na investigação científica,

colaborando em projetos de investigação financiados. Participa em eventos científicos, contando

com vários itens de produção publicados. A sua linha de investigação a Psicologia do Testemunho,

onde explora as falsas memórias, os estereótipos sociais no contexto judicial, e o papel da memória

dos sentidos na investigação criminal.

segunda-feira
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Supervisão de Professores 

Em atualização.

Prof.ª Dra. Maria Alfredo Moreira

Em atualização.

segunda-feira
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Regulação Emocional em Crianças 

Em atualização.

Dra. Carolina Guedes

Em atualização.

segunda-feira
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Educação para a Saúde 

Em atualização.

Prof.ª Dra. Maria Santos

Em atualização.

segunda-feira
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10h

Futuro Profissional 
na Psicologia
Auditório 1

A confirmar, moderador(a)
Dr. Marco Martins Bento

Dra. Maria João Gonçalves
Prof. Dr. António Fonseca

13h Almoço

14h

Cultura e Preservação do 
Património Cultural

Sala 256

Prof. Dr. António
Gomes Ferreira

Parentalidade Inclusiva: quando os 
desafios se tornam (in)sustentáveis

Sala 250

Dra. Maria do Sameiro Araújo

Formação Profissional: Espaços 
inovadores de aprendizagem 

mediados por tecnologia
Sala 249

Dr. Marco Bento

16h Coffee-Break

16h30

Psicologia do Desporto
Sala 250

Prof. Dr. Pedro Almeida

Quando a Psicologia e o Marketing 
se cruzam: Storytelling na criação e 

gestão de marcas
Sala 256

Prof. Dr. Gustavo Mendes

Intervenção em Agressores
Sala 249

Dr. Nélio Brazão

18h30

horário
terça-feira

12 de novembro
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Futuro Profissional na Psicologia

Em atualização.

A confirmar, moderador(a)

Dr. Marco Martins Bento

Diretor Clínico da Nirvana MED-Medicina Natural, Complementar e Integrativa. Doutorando em

Psicologia do Desenvolvimento e Educação pela FPCEUP. Mestre em Psicologia Clínica pela FPCEUP.

Pós-graduado em Medicina do Sono, Psicologia Vocacional, Psicopedagogia, Neuropsicologia

Educacional, Terapia Cognitivo-Comportamental e Gestão de Formação.

Atualmente, além de diretor clínico, exerce prática clínica privada no Grande Porto. Participa em

diferentes projetos de investigação-ação e colabora em revistas e plataformas online (e.g.,

SapoLifestyle, Zen Energy, Reiki&Ioga). Tem publicações e comunicações em congressos nacionais e

internacionais.

Dra. Maria João Gonçalves

Em atualização.

Prof. Dr. António Fonseca

Licenciado em Psicologia pela FPCEUP (1989) e doutorado em Ciências Biomédicas pelo ICBAS-

UP (2004) com uma tese na área da Psicologia do Envelhecimento. Psicólogo membro efetivo da

OPP. Professor associado de Psicologia, na Universidade Católica Portuguesa (UCP). Membro

integrado do Centro de Investigação em Desenvolvimento Humano (UCP) e membro colaborador

do CINTESIS (UP) e do Age.Comm (IPCB). Consultor do Programa de Coesão e Integração Social

(área do Envelhecimento) da Fundação Calouste Gulbenkian.

Na sua atividade científica e de docência dedica-se às questões do desenvolvimento

psicológico e do processo de envelhecimento, sendo autor de livros, capítulos de livros e artigos

científicos, publicados em Portugal e no estrangeiro, nas seguintes áreas: Desenvolvimento

Psicológico, Psicologia do Envelhecimento, Bem-Estar Psicológico, Saúde e Qualidade de Vida.

terça-feira
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Cultura e Preservação do Património Cultural

Em atualização.

Prof. Dr. António Gomes Ferreira

Em atualização.

terça-feira
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Parentalidade Inclusiva: 

Quando os desafios se tornam (in)sustentáveis 

Em atualização.

Dra. Maria do Sameiro Araújo

É psicóloga licenciada pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do

Porto (1992), Mestre (2000) e Doutorada em Psicologia (2013), pela Escola de Psicologia da

Universidade do Minho.

É especialista reconhecida pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) em Psicologia Clínica e

da Saúde e em Psicologia da Educação, com especialidades avançadas, também reconhecidas pela

OPP, em Neuropsicologia e em Necessidades Educativas Especiais.

Foi docente e psicóloga da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, entre 1996 e 2006.

Atualmente é consultora da OPP e desenvolve atividades no Serviço de Educação Especial, na Escola

Secundária Henrique Medina, em Esposende e no Personalizar: Centro Clínico-Educacional, em

Barcelos, onde tem as funções diretora do serviço de consulta e de psicóloga especialista.

Com participações na comunicação social, é autora dos livros Família, Escola e Sucesso Escolar

(2015) e Educar Olhando em Frente: Orientações para uma parentalidade mais consciente (2018),

entre outras obras e artigos científicos em que participa como autora ou coautora e sobre os quais

tem apresentado conferências ou outras comunicações.

terça-feira
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Formação Profissional: 

Espaços inovadores de aprendizagem mediados por tecnologia

Neste novo século a aprendizagem pode ser feita em qualquer hora e em qualquer lugar. A

utilização de dispositivos móveis por parte dos alunos fez com que o acesso à informação não

dependesse de momentos específicos definidos pelo professor. Porém, o papel do professor mudou

radicalmente e, acreditamos, que este não só não se extingue como adquire novas características de

mediador no processo ensino e aprendizagem. Encontramos um novo perfil de aluno, com novas

competências que precisam ser exploradas e potenciadas, mediadas pela tecnologia ubíqua. Por

outro lado, encaramos com um tipo de professor com dificuldades de adaptação a esta nova

realidade. A formação de professores é uma necessidade real para que se adaptem ao novo

contexto, fornecendo-lhes competências do ponto de vista pedagógico para potenciar a

aprendizagem.

Deste modo, com este pequeno workshop pretendemos refletir sobre o que é a escola e o que é

ensinar. Contextualizaremos o novo perfil do aluno e a nova escola, assim como os novos modelos

pedagógicos. Abordaremos o mobile learning como potencial pedagógico e discutiremos o modelo

de avaliação no novo contexto digital, sempre com base na legislação.

Dr. Marco Bento

Marco Bento é natural de Coimbra. Licenciou-se em Ensino Básico – 1.º Ciclo, pela Escola Superior

de Educação de Coimbra, em 2003. Tem uma Pós-graduação em TIC e um Mestrado em TIC, na

especialização de Comunicação Multimédia, desde 2013. Tem tido o reconhecimento internacional

com prémios europeus, que reconhecem a melhor investigação na área das práticas pedagógicas

com utilização do digital com crianças (2016) e sobre Ambientes Educativos Inovadores mediados

por tecnologia (2018). Atualmente é investigador no Centro de Investigação em Educação (CIEd), da

Universidade do Minho, estando na fase de conclusão do Doutoramento em Ciências da Educação,

na especialização de Tecnologia Educativa.

Desde 2014, tornou-se autor e responsável por diversas formações, workshops e comunicações

sobre a utilização de dispositivos móveis e novos cenários de inovação pedagógica mediados por

tecnologia em contexto educativo. Coordena desde há 4 anos o Projeto SUPERTABi (transformar as

práticas pedagógicas através do uso de modelos pedagógicos centrados no aluno e mediados por

tecnologias móveis, potenciando os novos espaços de aprendizagem), assim como Coordena os

Encontros sobre Inovação Pedagógica SUPERTABi para discutir as três dimensões de investigação:

pedagogia, tecnologia e espaço de aprendizagem.

terça-feira
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Psicologia do Desporto 

Em atualização.

Prof. Dr. Pedro Almeida

Em atualização.

terça-feira
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Quando a Psicologia e o Marketing se cruzam: 

Storytelling na criação e gestão de marcas 

A metáfora racionalista tem-se mostrado cada vez menos útil para as diferentes disciplinas que

estudam o Homem e o comportamento do Ser Humano, da psicologia ao marketing, passando pela

economia. Trabalhos como o “Erro de Descartes” – pela mão de António Damásio – ou o livro

“Predictably Irrational” – de Dan Ariely – vieram marcar um ponto de viragem. Mostram como é

inquestionável que o que torna os Seres Humanos únicos – diferentes dos restantes animais ou dos

computadores – são as emoções e a forma como estas influenciam o que sabemos ou pensamos.

Nesse sentido, uma alternativa mais compreensiva à conceptualização do ser humano é a metáfora

“narrativa”, que nos faz olhar para a pessoa como um homo fabulus – um contador de histórias. Para

a psicologia, é hoje evidente que é através do uso particular da linguagem e da construção e partilha

de histórias, o storytelling, que os seres humanos comunicam, se organizam – a si mesmos e entre si

– e dão significado a tudo o que acontece.

O desafio que atualmente, mais que nunca, se coloca às marcas é o de conseguir que o

consumidor se importe, responda e se relacione com elas e com os seus produtos. E tal só será

possível se elas próprias tiverem uma história relevante, que faça sentido enquanto parte integrante

da(s) história(s) das próprias pessoas.

Prof. Dr. Gustavo Mendes

Ph.D. em Psicologia pela FPCEUP, MBA em Gestão de Empresas e Pós-grad. em

Empreendedorismo pela PBS e Lic. em Psicologia pela FPCEUP. Com 10 anos de experiência em

marketing e gestão de marcas. Atualmente é Diretor de Marketing do Grupo NewCoffee, onde é

responsável pelas marcas Lavazza, Bogani, Sanzala, Caffècel e A Caféeira. É também professor

convidado da PBS para os Customised Programmes . Foi durante 7 anos Brand Manager de marcas

internacionais do Grupo Ibersol como a Pizza Hut, a Pans & Company e o Pasta Caffé. Cofundador e

Gestor de Marketing da Neoscopio, empresa spin off da Universidade do Porto e consultor externo

de Marketing na QSP Marketing onde inicia a sua carreira no marketing. Foi também Professor

convidado no M.Sc em Psicologia e psicólogo clínico na FPCEUP durante mais de 5 anos e formador

em avaliação psicológica e gestão de equipas na mesma instituição. É blogger há mais de 7 anos,

sendo atualmente parte integrante do coletivo Comunicadores.info.

terça-feira
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Intervenção em Agressores

Em atualização.

Dr. Nélio Brazão

Em atualização.

terça-feira
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10h

Como se pensa em contextos educativos e intervenção psicológica?
Auditório 1

Prof.ª Dra. Fátima Pereira, moderadora
Dra. Diana Quitério

Prof.ª Dra. Cristina Costa Lobo

11h30

Pedagogia e Sistema de Ensino
Auditório 1

A confirmar, moderador(a)
Prof.ª Dra. Deolinda Ribeiro

Prof.ª Dra. Lurdes Pratas Nico
Prof.ª Dra. Maria Assunção Flores

13h Almoço

14h

Intervenção psicológica nos cuidados paliativos
Sala 250

Dra. Helena Salazar

As interceções entre a arte e a educação
Sala 249

Dra. Mariana Delgado

16h Coffee-Break

16h30 Reinserção social de 
reclusos
Sala 250

Dra. Fátima Quadros

Intervenção 
pré-natal e no 1º ano de vida

Sala 249

Dra. Helena Val

Educação Sexual
Sala 256

Dra. Rosana Santos

18h

18h30

horário
quarta-feira

13 de novembro
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Como se pensa em contextos educativos e intervenção psicológica? 

Em atualização.

Prof.ª Dra. Fátima Pereira, moderadora

Dra. Diana Quitério

Em atualização.

Prof.ª Dra. Cristina Costa Lobo

Doutorada em Psicologia pela Universidade do Minho, Portugal, Mestre em Psicologia da

Educação pela Universidade do Minho, Licenciada em Psicologia pela Universidade do Minho, Pós-

doutorada em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Investigadora Associada do Grupo

Interdisciplinar de Pesquisa e Estudo em Desenvolvimento Humano e Educação, da Universidade

Estadual do Centro-Oeste, Paraná, Investigadora do Brain and Behavior Institute da Universidade

Fernando Pessoa (Porto-Portugal), Professora convidada e investigadora da Universidade Estadual

do Centro-Oeste, Paraná e da UNIFACS-Bahia.

Membro associado da Associação para o Desenvolvimento da Investigação em Psicologia da

Educação, Especialista em Psicologia da Educação pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, Co-

fundadora do projeto internacional Identidade da Psicologia, projeto aprovado pela UNESCO.

Diretora do Centro de Investigação e Intervenção em Desporto, Educação e Bem Estar (CIIDEBE)

com sede no Paraná e delegação europeia em Portugal. Psicóloga registada na EuroPsy, Membro do

Conselho Científico da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Investigadora da Cátedra UNESCO em

Juventude, Educação e Sociedade.

quarta-feira
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Pedagogia e Sistema de Ensino

Em atualização.

A confirmar, moderador(a)

Prof.ª Dra. Deolinda Ribeiro

Em atualização.

Prof.ª Dra. Lurdes Pratas Nico

Em atualização.

Prof.ª Dra. Maria Assunção Flores

Em atualização.

quarta-feira
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Intervenção psicológica nos cuidados paliativos

Em atualização.

Dra. Helena Salazar

Em atualização.

quarta-feira
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As interceções entre a arte e a educação 

Em atualização.

Dra. Mariana Delgado

Em atualização.

quarta-feira
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Reinserção social de reclusos 

Em atualização.

Dra. Fátima Quadros

Em atualização.

quarta-feira
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Intervenção pré-natal e no 1º ano de vida 

Em atualização.

Dra. Helena Val

Em atualização.

quarta-feira
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Educação Sexual

Em atualização.

Dra. Rosana Santos

Em atualização.

quarta-feira
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10h

Cuidadores Informais: Desafios do estatuto
Auditório 1

Prof.ª Dra. Alexandra Sá Costa, moderadora
Dra. Rita Maia

Prof.ª Dra. Fernanda Rodrigues 
Prof.ª Dra. Clara Costa Oliveira

11h30

Geração Sanduíche: conciliação trabalho-família
Auditório 1

A confirmar, moderador(a)
Dr. Tiago Sá Balão

Associação para o Planeamento da Família

13h Almoço

14h

Modelo de vivências do 
luto sadio e o apoio ao 

luto a pessoas que 
sofreram perdas por 

suicídio
Sala 250

Dra. Ana Paulino
Dra. Liliane Pereira

Inclusão de migrantes 
no contexto educativo

Sala 256

Programa Escolhas

Intervenção com bebés
Sala 249

Dra. Ana Paula dos Santos

Investigação em 
Ciências da Educação

Sala 245

Prof. Dr. Fernando 
Ilídio Ferreira

16h Coffee-Break

16h30

Contributos da Psicologia 
para a saúde mental de 

mães, pais e bebés
Sala 256

Prof.ª Dra.
Bárbara Figueiredo

O papel de Talent Acquisition
nas organizações

Sala 249

Dra. Maria Cabral

Psicopatia e Neuropsicologia
Sala 250

Dr. Carlos Coelho

18h30

horário
quinta-feira

14 de novembro
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Cuidadores Informais: Desafios do estatuto 

Em atualização.

Prof.ª Dra. Alexandra Sá Costa, moderadora

Dra. Rita Maia

Em atualização.

Prof.ª Dra. Fernanda Rodrigues

Em atualização.

Prof.ª Dra. Clara Costa Oliveira

Em atualização.

quinta-feira
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Geração Sanduíche: conciliação trabalho-família 

Em atualização.

A confirmar, moderador(a)

Dr. Tiago Sá Balão

Em atualização.

Associação para o Planeamento da Família

Em atualização.

quinta-feira
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O Modelo de Vivências do Luto Sadio e o Apoio ao Luto 

a pessoas que sofreram perdas por suicídio 

Em atualização.

Dra. Ana Paulino

Em atualização.

Dra. Liliane Pereira

Em atualização.

quinta-feira
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Inclusão de migrantes no contexto educativo 

Em atualização.

Programa Escolhas

Em atualização.

quinta-feira

38



Intervenção com bebés

Em atualização.

Dra. Ana Paula dos Santos

Em atualização.

quinta-feira
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Investigação em Ciências da Educação

Em atualização.

Prof. Dr. Fernando Ilídio Ferreira

Em atualização.

quinta-feira
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Contributos da Psicologia para a saúde mental 

de mães, pais e bebés 

Em atualização.

Prof.ª Dra. Bárbara Figueiredo

Em atualização.

quinta-feira
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O Papel de Talent Acquisition nas organizações 

Em atualização.

Dra. Maria Cabral

Em atualização.

quinta-feira
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Psicopatia e Neuropsicologia 

Em atualização.

Dr. Carlos Coelho

Em atualização.

quinta-feira
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A divulgar…

sexta-feira
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