
Unidade Curricular/Curricular Unit ECTS 

Seminários Temáticos I / Thematic Seminairs I 3 

Objetivos de Aprendizagem e competências a desenvolver / Objectives of the curricular 

unit and competencies to be developed 

PT 

Esta UC oferece ao estudante um espaço de contacto com áreas de desenvolvimento atual da 

Psicologia Social que complementem a sua formação de base e exemplificam a necessidade 

de uma continua e alargada formação no seu futuro. Recorre à colaboração de personalidades 

de reconhecido mérito na prática e na investigação, focando áreas da Psicologia Social bem 

como outras áreas com direta relevância para a formação do psicólogo social e organizacional 

(ex: neuropsicologia; psicologia ambiental; questões de género) 

O estudante que complete com sucesso esta unidade curricular  

- terá experienciado a integração dos conhecimentos adquiridos no mestrado com outros

temas ou áreas relacionadas, podendo generaliza-la a outras áreas do saber;

- terá conhecimento de um mapa de conhecimentos alargado que poderão complementar a

sua formação de base.

- perceberá a necessidade de uma formação continua e especializada ao longo da sua carreira

profissional .

EN

This UC offers the student a space for contact with current development areas that

complement their basic education and exemplify the need for continued and extensive

training in their future. It uses the collaboration of personalities of recognized merit in

practice and research, focusing on areas of Social Psychology as well as other areas with direct

relevance to the formation of social psychologist and organization (ex: neuropsychology;

environmental psychology; gender issues)

The student who successfully completes this course unit

- Has experienced the integration of the knowledge acquired in the Master with other related

subjects or areas, and can generalize it to other areas of knowledge;

- will have knowledge of a broad knowledge map which could complement their basic

training.

- will understand the need for continuous and specialized training throughout their

professional career

Conteúdos programáticos / Syllabus

PT

Os Seminários são programados de modo a receber os contributos da Psicologia Social em

campos de investigação e aplicados, bem como de conhecimentos em areas afins de

relevância para a formação do psicólogo social e das organizações. Exemplos destas areas são:

uso de novas platafromas informáticas, escrita cientifica, psicologia na arquitectura,

psicologia ambiental, estudos de mercado, questões de genero, entre outras.

Num primeiro contacto o responsável da UC define o modo de funcionamento da UC e as

várias sessões com oradores convidados de acordo com programa anual. O estudante

realizará um minimo de 18 horas de seminarios, que terão duração variavel dependente da

natureza do topico.

EN



The Seminars are programmed to receive contributions from Social, in research and applied 

fields, as well as knowledge in related areas of relevance to the formation of the social 

psychologist and organizations. Examples of these areas are: use of new computer 

platforms, scientific writing, architectural psychology, environmental psychology, market 

research, gender issues, among others.  

In a first contact, the head of the UC defines the way the UC works and the various sessions 

with guest speakers according to the annual program. The student will conduct a minimum 

of 18 hours of seminars, which will vary in length depending on the nature of the topic. 


