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Quem Somos

A Associação de Psicologia da Universidade do Minho (APsi-UMinho) é

uma associação de prestação de serviços de Psicologia à comunidade

em geral e resulta de uma parceria entre a Universidade do Minho,

através da Escola de Psicologia e dos Serviços de Ação Social, e as

Câmaras Municipais de Braga e de Guimarães, dada a sua proximidade

com a comunidade local. 

 

A APsi-UMinho tem por missão fomentar e desenvolver projetos de

interação com a sociedade no domínio da Psicologia e domínios afins,

guiados pelos princípios e objetivos da Escola de Psicologia da

Universidade do Minho.

 

Os profissionais colaboradores da Associação integram os docentes

da Escola de Psicologia e outros colaboradores externos à Escola,

habilitados para o exercício da prática profissional, pela Ordem dos

Psicólogos Portugueses. 



Quem Somos

Aprovar, promover, coordenar e apoiar projetos de interação com a

sociedade no domínio da Psicologia e domínios afins, de acordo

com os princípios e os objetivos da Escola de Psicologia.

Disseminar e divulgar os resultados das atividades de investigação

e de produção do conhecimento, de modo a promover uma

intervenção psicológica de base científica.

Promover atividades de formação, difusão e desenvolvimento nos

diferentes domínios da Psicologia.

Prestar serviços à comunidade académica e à sociedade em geral.

Promover intercâmbio de ideias e experiências entre os associados

e entre estes e o conjunto da comunidade científica, no sentido de

incrementar o conhecimento da psicologia e de salientar a sua

importância nos domínios da investigação científica.

Promover e patrocinar a edição de publicações conformes aos

objetivos da APsi-UMinho e que contribuam para um melhor

esclarecimento público sobre as implicações e relevância da

psicologia.

Objetivos

Destacam-se os seguintes:



Evento

A Escola de Verão APsi Avanços em Psicologia (Edição 2) desenvolve-se em

torno de um propósito: refletir sobre aspetos atuais que caracterizam a teoria,

investigação e prática nas mais variadas áreas da Psicologia, uma ciência que a

todos nos apaixona.

Tendo por base o projeto científico e educativo desenvolvido pela Escola de

Psicologia, nos seus distintos graus de ensino (licenciatura, mestrados e

doutoramentos), este evento pretende assumir-se como um fórum das

atividades desenvolvidas por docentes e investigadores da EPsi e do Centro de

Investigação em Psicologia (CIPsi), avaliado como uma unidade de excelência na

investigação produzida em Portugal. Paralelamente, este ano teremos

contributos de profissionais externos à EPsi, ampliando assim as perspetivas

apresentadas na escola de verão.

No entanto, a Escola de Verão APsi não pretende ser um canal unidirecional de

transmissão de saber para os participantes; pelo contrário, pretende-se

estimular a troca de saberes, ideias, questões e problemas que inquietam todos

aqueles que se dedicam a ensinar, investigar e exercer a Psicologia. 

Considerando estes aspetos que fundamentaram o desenvolvimento da Escola

de Verão, convidamos a comunidade profissional e estudantil a participar neste

evento. Esperamos que os temas que escolhemos para esta segunda edição da

Escola de Verão sejam do vosso interesse e gerem entusiasmo da vossa parte. O

programa procurou abordar temas distintos, seja ao nível fundamental e aplicado

da Psicologia, na expectativa de que diferentes estudantes e profissionais

encontrem no nosso evento interesse e entusiasmo suficientes para se

juntarem a nós!!

Organização

APsi-UMinho - Associação de Psicologia da Universidade do Minho 

Unidade de Formação e Desenvolvimento Profissional

apsi@psi.uminho.pt 

mailto:apsi@psi.uminho.pt


Participantes

O programa dirige-se a estudantes de psicologia (de

todos os níveis de ensino) e a profissionais de psicologia

(de diferentes áreas de estudo, investigação e

intervenção).
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Programa

Abertura: Sessão de boas-vindas 09H00  -  10H30

Sessão de abertura:
Burnout as a breakdown in the
relationships of people with work

Michael P. Leiter

11H00  -  12H30

Ferimentos autoinfligidos:
Avaliação e Intervenção

Sónia Gonçalves

14H00  -  17H30

Intervalo - 10.30h - 11h | 15:30h - 16h

Total de horas por dia: 3h + 3h
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Programa

Intervir com vítimas de tráfico de
seres humanos: 
Práticas informadas pelo trauma

Marlene Matos & Mariana Gonçalves

09H00  -  12H30

Adolescer positivamente: 
Otimizar a adolescência, potenciar
adolescentes à luz da evidência
científica

Teresa Freire

14H00  -  17H30

Intervalo - 10.30h - 11h | 15:30h - 16h

Total de horas por dia: 3h + 3h
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Programa

AaZ, Ler Melhor, Saber Mais

João Lopes
09H00  -  12H30

Bases neurobiológicas da cognição
social: 
Implicações para a compreensão da
psicopatologia e psicoterapia

Joana Coutinho & Ana S. Cardoso

14H00  -  17H30

Intervalo - 10.30h - 11h | 15:30h - 16h

Total de horas por dia: 3h + 3h

 



01  •  J U L H O  •  

Programa

Duas línguas, um cérebro: 
O que sabemos sobre o género
gramatical em bilingues

Montserrat Comesaña Vila

09H00  -  12H30

Adaptação ao trabalho por turnos:
Dos ritmos biológicos às práticas
organizacionais

Isabel Silva

14H00  -  17H30

Intervalo - 10.30h - 11h | 15:30h - 16h

Total de horas por dia: 3h + 3h
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Programa

Intervalo - 10.30h - 11h | 15:30h - 16h

Total de horas por dia: 3h + 3h

 

Stress, coerência fisiológica e saúde

M. Graça Pereira & Ana Cristina Almeida
09H00  -  12H30

Encerramento: 
Síntese de aprendizagens

14H00  -  15H30

Sessão de encerramento:
Freedom, constraint, choice, and
security

Barry Schwartz

16H00  -  17H30



Equipa

Ana Cristina Almeida

UMinho | Escola de Psicologia

As minhas áreas de investigação 

são a doença crónica, adesão 

terapêutica, qualidade de vida, 

parceria de cuidados na doença, saúde pública.

Neste evento, será abordado a relação do stress

com a coerência fisiológica entre o coração e o

cérebro na promoção da saúde mental, em várias

doenças crónicas, exemplificado a sua aplicação.



Equipa

Ana Seara Cardoso

UMinho | Escola de Psicologia

As minhas áreas de ensino são 

as neurociências cognitiva, afetiva

e social. 

As minhas áreas de investigação são as bases

neurobiológicas de processos sociocognitivos

complexos, como a empatia e a moralidade.

Neste evento, abordarei a forma como a disfunção

nestes processos pode estar associada ao

desenvolvimento de diferentes padrões de

comportamento antissocial.



Equipa

Isabel Silva

UMinho | Escola de Psicologia

As minhas áreas de ensino são 

a psicologia do trabalho e das 

organizações e a psicologia da saúde ocupacional.

As minhas áreas de investigação incidem sobre os

riscos psicossociais no trabalho, em especial,

trabalho por turnos, segurança no trabalho,

violência no trabalho.

Neste evento, abordarei o processo de adaptação

ao trabalho por turnos tendo em conta variáveis

individuais (em especial, os ritmos biológicos) e

organizacionais (em especial, as práticas de gestão

de pessoas) e discutirei, com base na investigação

realizada, possibilidades de ajustamento entre

ambas.



Equipa

Joana Coutinho

UMinho | Escola de Psicologia

As minhas áreas de ensino são 

as neurociências sociais e 

a psicoterapia. 

A minha área de investigação foca-se nas bases

neurobiológicas da empatia e processos diádicos. 

Neste evento, irei abordar temas como as redes

cerebrais da cognição social e a sincronia

psicofisiológica entre indivíduos e a forma como

este conhecimento pode informar a mudança em

psicoterapia.



Equipa

M. Graça Pereira

UMinho | Escola de Psicologia

As minhas áreas de ensino são 

a psicologia da saúde, os processos 

associados à saúde e doença, a intervenção familiar

na doença e a saúde ocupacional.

As minhas áreas de investigação são o bem-estar e

qualidade de vida, a promoção da saúde, a educação

interprofissional em saúde e os cuidados

integrados.

Neste evento, será abordada a relação do stress

com a coerência fisiológica entre o coração e o

cérebro na promoção da saúde mental, em várias

doenças crónicas, exemplificado a sua aplicação.



Equipa

João Lopes

UMinho | Escola de Psicologia

As minhas áreas de ensino são 

a avaliação e intervenção 

psicoeducacional, maus-tratos, desenvolvimento e

aprendizagem, consulta psicológica.

As minhas áreas de investigação são os problemas

de aprendizagem e problemas de comportamento.

Neste evento, apresentarei o programa “AaZ, Ler

Melhor, Saber Mais”, que constitui um programa de

intervenção junto de alunos do 1º e 2º anos de

escolaridade, com dificuldades de aprendizagem da

leitura.



Equipa

Mariana Gonçalves

UMinho | Escola de Psicologia

A minha área de ensino é a área 

da vitimologia. 

As minhas áreas de investigação incidem sobre os

processos de vitimação, impacto e procura de ajuda

e competências culturais no atendimento a vítimas

de crime.

Neste evento, abordaremos os principais desafios

de intervir com vítimas de tráfico de seres

humanos, especificamente as boas práticas

informadas pelo trauma.



Equipa

Marlene Matos

UMinho | Escola de Psicologia

As minhas áreas de ensino são a

psicologia e criminologia.

As minhas áreas de investigação são a vitimologia e

psicologia forense.

Neste evento, abordaremos os principais desafios

de intervir com vítimas de tráfico de seres

humanos, especificamente as boas práticas

informadas pelo trauma.



Equipa

Montserrat Comesaña

UMinho | Escola de Psicologia

As minhas áreas de ensino são a

psicologia da linguagem, 

psicolinguística do bilinguismo, história da

psicologia, métodos de investigação.

A minha área de investigação é a psicolinguística,

mais concretamente o estudo da organização e

processamento de palavras, as suas bases

cognitivas e neurais bem como esta organização

muda ao longo da vida. 

Neste evento, falarei da psicolinguística do

bilinguismo, prestando atenção à maneira como o

género gramatical é representado e processado na

memória em função das línguas faladas.



Equipa

Sónia Gonçalves

UMinho | Escola de Psicologia

As minhas áreas de ensino são a 

avaliação e intervenção clínica com 

crianças e adultos. 

As minhas áreas de investigação investigação estão

ligadas ao comportamento alimentar e às

perturbações do comportamento alimentar. Mais

recentemente, tenho desenvolvido investigação na

área dos ferimentos autoinfligidos e das variáveis

psicológicas associadas.

Neste evento, pretendo abordar a temática dos

ferimentos autoinfligidos nos adolescentes e jovens

adultos e, mais especificamente, a avaliação e

intervenção clínica neste tipo de comportamentos

auto-lesivos.



Equipa

Teresa Freire

UMinho | Escola de Psicologia

As minhas áreas de ensino são o

desenvolvimento na adolescência e 

a intervenção psicológica individual e em grupo.

As minhas áreas de investigação são o

desenvolvimento positivo e funcionamento ótimo e

as metodologias em tempo real. 

Neste evento, apresentarei novas abordagens

sobre adolescência/adolescentes e estudos que

realizamos em bem-estar, regulação emocional,

promoção de competências, experiências ótimas.



Sessões de abertura 
e encerramento 

Michael P. Leiter

Honorary Professor of  Organizational Psychology, 

Deakin University, Geelong,  Australia.

Adjunct Professor, Department of Psychology,

Acadia University, Wolfville, NS Canada.

Dr. Michael P. Leiter (Duke, Vanderbilt, Oregon) is a 

researcher, consultant, and writer on psychology,

focusing on burnout, work engagement, and social 

relationships at work. Recent initiatives include improving the quality of worklife

through enhancing civility and respect among colleagues. He has written

extensively on these issues based on his research in North America and

Australia with over 100,000 citations on Google Scholar. Residing in Nova

Scotia, Canada;  Honorary Professor, Deakin  University and an adjunct 

 professor at Acadia University. 

With Christina Maslach he is writing a new book on burnout to be released by

Harvard University Press later in 2021. Recent publications include Conquering

Burnout with Christina Maslach in Scientific American.

Conferência | Resumo

Burnout is most closely linked to mismatches of people and workplaces on key

areas of worklife: workload, control, reward, community, fairness, and values.

That is, burnout occurs when worksettings and people are at odds with one

another. An important strategy for preventing burnout is approaching it as a

relationship breakdown. This talk will explore the potential for preventing

burnout by improving the community area of worklife through respectful social

encounters among people at work.



Sessões de abertura 
e encerramento

Barry Schwartz

Emeritus Professor of Psychology, 

Swarthmore College

Visiting Professor, Haas 

School of Business, U.C. Berkeley

Visiting professor at the Haas School of 

Business  at Berkeley.

He has written “The Battle for Human Nature”, “The Costs of Living”,

“The Paradox of Choice”, “Practical Wisdom”, and most recently, “Why

We Work”.

Dr. Schwartz has spoken four times at the TED conference, and his

TED talks have been viewed by more than 20 million people.

Conferência | Resumo

We are accustomed to thinking  that freedom is essential to 

human well-being and that choice is essential to freedom. 

There is no doubt that freedom and choice are good, but there can be

too much of a good thing. And when people live in a world with too

much freedom of choice and too little constraint, they become unable

to choose, make bad decisions, and are dissatisfied with even good

decisions. The challenge for societies is to strike the right balance

between freedom and constraint, between the wealth of human

possibilities and security against uncertainty.



Local | Acesso

As sessões serão realizadas na modalidade de ensino à

distância, através da plataforma ZOOM.



Acreditação 
 Certificação

A Escola de Verão será acreditada pela Ordem dos

Psicólogos Portugueses.

No final da formação, será emitido certificação de

presença no programa, condicionado à presença em, pelo

menos, 80% das sessões realizadas.



Preço | Inscrição

Os preços variam em função do tipo de inscrição

(estudantes ou profissionais). Para mais informações

sobre o preço consulte este endereço:

https://apsi.uminho.pt/escola-de-verao-2o-edicao/

https://apsi.uminho.pt/escola-de-verao-2o-edicao/


Contactos

APsi-UMinho - Associação de Psicologia da Universidade do

Minho

Universidade do Minho - Campus de Gualtar 

Escola de Psicologia  | 4710-057 Braga

Av. D. João IV - Antiga Estação CP | 4810 -534 Guimarães

Secretaria APsi-UMinho

Cláudia Martins (APsi-UMinho Braga)

Joana Teixeira (APsi-UMinho Guimarães)

Telefone

(351) 253 604 245 - Braga 

(351) 253 604 681 - Guimarães

E-mail

apsi@psi.uminho.pt 

mailto:apsi@psi.uminho.pt


Apoios

   


