Diana Teresa Cunha

Destinatários

Doutorada em Psicologia Clínica - Psicologia da Família e
Intervenção Familiar pela FPCE-UC e pela FP-UL;

Profissionais de psicologia, diplomados em
psicologia, estudantes do 2ºciclo do Mestrado
Integrado em Psicologia.

Mestrado Integrado em Psicologia Clínica pela FPCE-UC;
Formação em Intervenção Sistémica e Familiar pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar;

Membro do Grupo de Avaliação e Investigação sobre a Família (GAIF) da FPCEUC (http://www.uc.pt/fpce/
avaliacaofamiliar);
Docente da pós-graduação em Psicologia Clínica da Universidade Lusíada – Porto;

Local: FPCE-UC - R. do Colégio Novo
Data: 09, 16 e 23 de fevereiro.2019
Horário

CURSO BREVE

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

Duração: 18h

Foi assistente convidada da Escola Superior de Educação de
Viseu e assistente convidada, a título gracioso, da FPCEUniversidade de Coimbra;

Montante

Diversos artigos/capítulos de livros publicados .

Estudantes - 90.00 €

Profissionais e diplomados - 150.00€
Desempregados – 90.00 € (mediante documento comprovativo)

Margarida Vilaça
Doutorada em Psicologia Clínica – Psicologia da Família e
Intervenção Familiar pela FPCE-UC e pela FP-UL;
Mestre em Psicologia Clínica – Psicologia Clínica, Dinâmica e
Sistémica pela FPCE-UC;
Formação em Intervenção Sistémica e Familiar pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar; 3/4 Psicóloga Clínica numa Equipa de Rendimento Social de Inserção;
Membro do Grupo de Avaliação e Investigação sobre a Família (GAIF) da FPCEUC (http://www.uc.pt/fpce/
avaliacaofamiliar);

Colaborou, enquanto Psicóloga, em vários projetos de intervenção comunitária e familiar (e.g., o projeto Famílias Tranquilas, aprovado e financiado pelo Instituto da Droga e da
Toxicodependência, o projeto EntreNós, aprovado e financiado pelo Programa Escolhas – 4 Geração);
Foi assistente convidada, a título gracioso, da FPCE-UC;
Diversos artigos/capítulos de livros publicados .

Inscrições
Presenciais: Centro de Prestação de Serviços à
Comunidade (FPCE-UC, 2ºPiso, Sala 5.6)
via email: fng@fpce.uc.pt (nome, morada, NIF,
telemóvel, situação académica/profissional). Após receção dos dados de
inscrição será enviado o IBAN para
transferência bancária).

5,4 créditos

Centro de Prestação de Serviços à Comunidade

CPSC-FPCE-UC

Rua do Colégio Novo
3000-115 Coimbra
Tel: 239 851 450 (ext. 383)

Coimbra
2018-19

Conteúdos
Objetivos
 Compreender as especificidades de investi-

gação e avaliação associadas ao pensamento
sistémico;

 Pressupostos teóricos e conceitos bási-

cos do Paradigma Sistémico;
• Contributos da Epistemologia Sistémica
para a Investigação com Famílias;
• Instrumentos de avaliação familiar/

• Apresentar um conjunto de instrumentos,

Apresentação

sistémica

adaptados para o contexto português, que
satisfazem os pressuposto sistémicos;

[e.g., Systemic Clinical Outcome and Routine
Evaluation (SCORE-15), Escala de Avaliação da

O estudo da família, numa abordagem sis-

 Praticar a administração, cotação e interpre-

Comunicação na Parentalidade (COMPA), Inven-

témica, constitui-se particularmente com-

tação desses instrumentos.

tário de Diferenciação do Self – Revisto (DSI-R),
Escala de Congruência (EC), Sistema de Observa-

plexo, ultrapassando, muitas vezes, a capa-

ção da Aliança em Terapia Familiar – Versão Ob-

cidade dos instrumentos de avaliação, dos

servacional (SOFTA-o), Sistema de Observação

desenhos de investigação e das próprias

da Aliança em Terapia Familiar – Versão Auto-

estratégias de análise de dados. Por conse-

Metodologia

Resposta (SOFTA-s), Escala e Objetivos Atingidos (GAS), Inventário de Avaliação Pessoal Orienta-

guinte, investigar e avaliar, nesta perspeti-

Exposição de conteúdos teórico-práticos, pri-

do para a Crise em Família (F-COPES), Qualidade

va, exige que algumas especificidades se-

vilegiando uma metodologia ativa e participa-

de Vida: Versão Reduzida (QOL-VR)]

jam consideradas, nomeadamente no que

tiva para promoção da reflexão crítica dos

respeita aos instrumentos de avaliação uti-

formandos sobre os temas. Para o efeito se-

lizados.

rão utilizados exercícios práticos, análise de

Neste sentido, esta formação visa apresentar e explorar um conjunto de medidas/ instrumentos de avaliação familiar que possibilitam uma análise dos indivíduos/sistemas
congruente com o paradigma sistémico.

casos clínicos e role-playing.

Coordenação Científica
Professora Doutora Ana Paula Relvas

Formadoras
Doutora Diana Cunha
Doutora Margarida Vilaça

