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PORQUÊ ESCOLHER ESTE CURSO?
Pelo seu carácter inovador em Portugal em termos de estudos pós-graduados, 
acompanhando as necessidades dos profissionais que se interessam pela 
intervenção facilitada por animais, área que se encontra em grande expansão 
internacionalmente ao nível da investigação e intervenção com diversas populações.

A pós-graduação em Terapia Assistida por Animais procura dotar os formandos 
de princípios e fundamentos que lhes permitam usar o animal como facilitador na 
intervenção junto dos pacientes/clientes.

Esta pós-graduação pode representar uma significativa mais-valia em termos de 
desenvolvimento de competências para empregabilidade futura.

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

Porque o ISPA proporciona um contexto formativo multiprofissional, onde a 
especialização diferenciada respeita a diversidade dos papéis profissionais.

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.
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1ºANO / 1º SEMESTRE      TOTAL ECTS 18 ECTS 

História e Fundamentos da Terapia Assistida por Animais 1
Fundamentos Teóricos do Treino Baseado em Reforço Positivo 1
Planeamento e Avaliação em Terapia Assistida por Animais 2
Ética e deontologia em Terapia Assistida por Animais 1
Origem, evolução e comportamento do cão 3
Bem-estar animal 2
Infância e Psicopatologia 2
Stress e Bem-estar em Animais de Terapia 2
Envelhecimento e Psicopatologia 2
Terapia assistida por animais em projectos de apoio à leitura 2

1ºANO / 2º SEMESTRE      TOTAL ECTS 8 ECTS 

Psicopatologia do Adulto 2

Deficiência e Saúde mental 2

Aplicações da Terapia Assistida por Animais na pessoa com deficiência 1

Actividades Assistidas com Animais 2

Técnicas de Animação em Terapia Assistida por Animais 1

1ºANO / 1º E 2º SEMESTRE      TOTAL ECTS 14 ECTS 

Projecto 6

Adolescência e Psicopatologia 2

Técnicas de Treino 6

UNIDADES CURRICULARES

HORÁRIOS
A Pós-graduação tem um total de 187 horas. 
A parte curricular do curso funciona em horário pós-laboral, às 3ª feiras e 5ª  feiras, entre 
as 18.30h e as 22.30h.
Poderá excepcionalmente haver aulas à Sexta – feira  e/ou  Sábado.

DESTINATÁRIOS
Profissionais na área da saúde, educação e intervenção social.
A conclusão do curso confere o Diploma de estudos pós-graduados.
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