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COMO OBTER O DIPLOMA?

Poderá obter Diploma de Pós-Graduação em Promoção do Bem-Estar do Idoso (72 horas, 8
ECTS) mediante a realização de acções de formação contínua.
Se realizar a totalidade das acções e for submetido ao processo de avaliação das aprendizagens com
aproveitamento em todas as acções poderá obter o Diploma de Pós-Graduação. Também poderá
frequentar estas acções de formação sem ser com a finalidade de obter Diploma de Pós-Graduação.
Esta modalidade permite o acesso a uma especialização universitária com:
• Maior flexibilidade de tempo: não necessita de realizar toda a formação seguida, ou apenas
num ano
• Maior flexibilidade de investimento: este é realizado à medida da formação que vai realizando
Para obter o Diploma de Pós-Graduação deverá frequentar todas as 4 acções da área de Promoção
do Bem-Estar do Idoso até prazo máximo de 5 anos. Exceptuam-se os casos em que, no período
considerado, possam haver acções que não se realizem por motivos alheios ao ISPA - Formação Avançada.

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 cientifica 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.

DIRECÇÃO DE CURSO

João Lima Fernandes (Psicólogo clínica, mestre em psicologia da saúde, director técnico em
lar de idosos e coordenador de equipas de prestação de cuidados a idosos).

UNIDADES CURRICULARES
TOTAL ECTS 8
Cuidados na Saúde do Idoso (25h)
Formadora: Sheila Paulino
Envelhecimento Activo. Responsabilidades e Desafios (12h)
Formadora: Maria João Quintela
Animação Sócio-Cultural com Idosos (20h)
Formador: João Lima Fernandes
Arte-Terapia com Idosos. Criatividade no Envelhecer (15h)
Formador: Ruy de Carvalho

ECTS
2
2
2
2

HORÁRIOS
As acções de formação decorrem em horário pós-laboral.

DESTINATÁRIOS
Animadores, Assistentes Sociais, Médicos, Enfermeiros, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais,
Técnicos de Reabilitação Inserção Social, Técnicos de Desenvolvimento Comunitário, Gerontólogos,
Nutricionistas e Farmacêuticos.
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