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PSICOLOGIA PARA NÃO PSICÓLOGOS
- APLICAÇÕES EM CONTEXTO DE TRABALHO

PORQUÊ ESCOLHER ESTE CURSO?
Porque o interesse, a curiosidade e as vantagens em perceber como a ciência 
percebe o ser humano nos seus diferentes contextos são aspectos transversais a 
todas as áreas de atividade.

Porque os profissionais, que trabalham em contextos de prevenção e mudança 
de atitudes e comportamentos, querem ser detentores dos conhecimentos mais 
recentemente desenvolvidos nas áreas da psicologia cognitiva, sócio-neuro-
cognitiva e social, fundamentais para uma eficaz gestão do comportamento 
humano no contexto de trabalho.

Porque acreditamos que um conhecimento atualizado das perspetivas científicas 
é uma ferramenta de intervenção de gestão e ações de promoção de mudança 
comportamental.

PORQUÊ ESTUDAR NO ISPA?
Porque o ISPA oferece a garantia de uma especialização profissionalizante 
suportada em elevados padrões técnico-científicos. 

Porque ao longo dos seus 50 anos de História, o ISPA se afirmou nesta área do 
conhecimento e é reconhecido, nacional e internacionalmente, pela qualidade e 
diversidade da sua oferta formativa e atividade científica no domínio das ciências 
psicológicas e do comportamento. 

Porque a formação adquirida em contexto universitário e estruturada em créditos 
ECTS (european credit transfer system) permite o seu reconhecimento e creditação 
no âmbito de prosseguimento de estudos conducentes à obtenção de graus 
académicos, a nível nacional e internacional.

DIREÇÃO DE CURSO
Teresa Garcia-Marques   (Doutorada em Psicologia Social; Investigadora; Professora Associada, ISPA)
Teresa C. D’ Oliveira   (Doutorada em Psicologia Aplicada, Professora Auxiliar, ISPA)
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UNIDADES CURRICULARES

HORÁRIO
As aulas decorrem em regime modular, em dois dias da semana e em horário 
pós-laboral

DESTINATÁRIOS
A pós-graduação destina-se a todos os indivíduos curiosos dos desenvolvimentos 
actuais na área da Psicologia com implicações para o contexto de trabalho.

1ºANO / 1º SEMESTRE      TOTAL ECTS 14 ECTS 

Conceitos básicos de psicologia 2
Atitudes e processos de Julgamento avaliativo 3
Personalidade, auto-percepção e auto-avaliação 3
Emoções e gestão das Emoções 3
Stress e Burnout 3

1ºANO / 2º SEMESTRE      TOTAL ECTS 16 ECTS 

Persuasão e Mudança de Atitudes em contexto de trabalho 3 
Processos de influencia  Social  em contexto de trabalho 3 
Liderança e Gestão de Equipas 3 
Factores Humanos nas organizações 3
Preconceito, discriminação e  Relações intergrupo em contexto de 
trabalho

3 

Conferências 1
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