Destinatários
Psicólogos, diplomados em psicologia, estudantes
do 2ºciclo do Mestrado Integrado em Psicologia.

Local
Faculdade de Psicologia e de Ciências da EducaçãoUC - R. Colégio Novo - Coimbra

CURSO BREVE

Data
Módulo I - 30 set; 7, 14 e 21 out.2017
Módulo I I - 28 out; 4 e 11 nov.2017

Intervenção em Sistemas Familiares

Horário

e Comunitários

Sábados: 9.30h - 12.30h/ 14.00h-17.00h

Montante - Profissionais e diplomados
Módulo I e II - 350.00€
Módulo I - 250.00€ / Módulo II - 100.00€

Montante - Estudantes e desempregados
(mediante documento comprovativo)
Módulo I e II - 210.00€
Módulo I - 150.00€ / Módulo II - 60.00€

Inscrições

CPSC - Centro de Prestação

Presenciais: Centro de Prestação de Serviços à Comunidade (FPCE-UC, 2ºPiso, Sala 5.6)

de Serviços à Comunidade

via email: fng@fpce.uc.pt (nome, morada, NIF, tele-

Rua do Colégio Novo
3000-115 Coimbra
Tel: 239 851 450 (ext. 383)
Email: cpsc@fpce.uc.pt

móvel, situação académica/profissional).
Após receção dos dados de inscrição será
enviado o IBAN para transferência bancária).
Mais Informações:
http:uc.pt/fpce/CPSC/FnG

Do Saber ao Saber Fazer

Coimbra
2017

Objetivos

Conteúdos

 Compreender os conceitos básicos dos siste-

mas;
• Analisar os comportamentos e as interações
na(s) família(s);

 Pressupostos teóricos e conceitos bási-

• Explorar as principais escolas e modelos de

cos do Paradigma Sistémico (e.g., Teoria

terapia familiar e intervenção sistémica;

Geral dos Sistemas, Teoria Cibernética,

• Conhecer as principais técnicas e estratégias
de intervenção sistémica e familiar.

Apresentação
O pensamento sistémico analisa os sistemas

Módulo I - Do saber … modelos de
Intervenção

Pragmática da Comunicação Humana);
• Pressupostos teóricos e conceitos básicos dos Sistemas Familiares (e.g., Estrutu-

Metodologia

ra, Limites, Tipologia);
 Das escolas de terapia familiar aos mo-

de acordo com uma perspetiva de complexi-

Exposição de conteúdos teórico-práticos, privi-

delos de intervenção sistémica breve

dade, requerendo um olhar para além do

legiando uma metodologia ativa e participativa

(e.g.,

indivíduo isoladamente, ou seja, atendendo

para promoção da reflexão crítica dos forman-

Transgeracional, Modelo Estrutural, Te-

também ao seu contexto e às dinâmicas re-

dos sobre os temas. Para o efeito serão utiliza-

rapias Colaborativas, Terapia Narrativa,

lacionais aí estabelecidas. Para além desta

dos exercícios práticos, análise de casos clínicos

dimensão explicativa, a perspetiva sistémica

e role-playing.

contempla modelos de intervenção eficazes, através de técnicas de ativação das

Avaliação de conhecimentos no final do módulo
I e do módulo II.

competências dos próprios sistemas.

Coordenação Científica
Assim, esta formação destina-se a todos
aqueles que buscam uma perspetiva inte-

Professora Doutora Ana Paula Relvas

gradora e sistémica de compreensão e inter-

Formadoras

venção.

Doutora Margarida Vilaça
Doutora Diana Cunha

Modelo

Estratégico,

Modelo

Terapias Familiares Breves).
Módulo II - Ao fazer … Metodologias
de Intervenção
• Estratégias e metodologias de intervenção em sistemas familiares e comunitários (e.g., Reenquadramento, Hipótese
Sistémica, Questionamento Circular,
Escultura Familiar, Valor Comunicacional e Valor Desenvolvimental do Sintoma);
• Análise de casos.

