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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

PSICOGERONTOLOGIA 5 ECTS 

GEROPSYCHOLOGY 
 

 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (PLUS SEMESTER AND 

ACADEMIC YEAR)              

Licenciatura em Psicologia / 2.º Semestre / 2022-2023 

Undergraduate Degree in Psychology / 2º Semester / 2022-2023 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Gabriela Alvares Pereira 

Maria Vânia da Silva Nunes 

 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

3 horas/semana 

3 hours/week 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

Pretende-se com a Unidade Curricular - Psicogerontologia, que os alunos adquiram 

conhecimentos sobre as questões que o envelhecimento demográfico veio colocar, 

levantando novos desafios na área da Saúde assim como à sociedade em geral. O 

aumento da longevidade correlaciona-se com uma maior prevalência de determinadas 

patologias pelo que, para além dos conhecimentos adquiridos, deverão ficar sensibilizados 

para as metodologias de avaliação e intervenção psicogerontológicas, numa lógica de 

prevenção, tratamento e reabilitação. Em suma, estar sensibilizados para a boa prática 

clínica com esta população.  

A humanização dos cuidados na área da Psicogerontologia deverá ser uma prioridade, 

sendo transmitida e discutida com os alunos a necessidade de pautar a sua ação por 

valores éticos, tomando conhecimento de alguns princípios da deontologia profissional, 
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com vista a uma interiorização da importância de proporcionar mais dignidade e melhor 

qualidade de vida às pessoas idosas.  

Objetivos gerais:  

1. Desenvolver conhecimentos sobre o processo de envelhecimento normal e 

patológico.   

2. Desenvolver conhecimentos de avaliação, intervenção e reabilitação em pessoas 

idosas. 

3. Sensibilizar para os princípios éticos e deontológicos.   

4. Adquirir conhecimentos de trabalho em equipa interdisciplinar otimizando 

recursos materiais e humanos. 

 

The purpose of the curriculum unit- Geropsychology is to allow students to acquire knowledge 

regarding the challenges of an ageing population. Increased longevity correlates with a higher 

prevalence of certain diseases, so students should acquire knowledge in this area and to be 

aware of the need to develop methodologies for Geropsychology assessment and intervention, to 

promote prevention, treatment, and rehabilitation. In short, be aware of the good clinical 

practice with this population. The humanization of care in Geropsychology should be a priority, 

so students will be made aware of the need to guide its action by ethical values, taking notice of 

some principles of professional ethics, internalizing the importance of providing more dignified 

and better quality of life for the elderly. 

General aims:  

1. Develop knowledge about the process of normal and pathological aging.   

2. Develop knowledge of assessment, intervention and rehabilitation in the elderly. 

3. To raise awareness of the ethical principles and deontological ethics.  

4. Acquire knowledge of interdisciplinary teamwork optimizing human and material 

resources. 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

I. Conhecimento Geral acerca do Desenvolvimento do Adulto, Envelhecimento e da 

População Idosa  

Teorias/Modelos de envelhecimento   

Dados demográficos   

Envelhecimento normal – Aspetos Biológicos, Psicológicos e Sociais   

Diversidade na experiência do envelhecimento   

Prevenção e promoção da saúde 
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II. Fundamentos em Psicogerontologia  

Neurociências   

Reserva cognitiva e manutenção cerebral 

Alterações funcionais   

Interação e Adaptação da Pessoa–Ambiente   

Psicopatologia    

Burnout dos cuidadores   

Questões de fim de vida   

III. Avaliação  

Introdução aos Métodos de avaliação   

Limitações dos Métodos de Avaliação   

Questões contextuais da Avaliação Psicogerontológica   

IV. Intervenção  

Teoria, Investigação e Prática   

Saúde, Doença e Psicopatologia   

Modelos de intervenção psicoterapêuticos   

Settings específicos   

Serviços de Apoio a Pessoas Idosas   

Padrões Éticos e Legais   

 

I. General Knowledge about Adult Development, Aging and the Older Adult Population  

Theories/Models of aging   

Demographics   

Normal aging – Biological, Psychological, Social aspects   

Diversity in aging experience   

Prevention and health promotion   

II. Foundations of Geropsychology  

Neuroscience of aging   

Cognitive reserve and brain maintenance 

Functional changes   

Person–environment interaction and adaptation   Psychopathology   

Caregivers burnout   

End of life issues  

III. Assessment 

Introduction to Assessment methods  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Limitations of assessment methods   

Contextual issues in Geropsychology assessment 

IV. Intervention  

Theory, research, and practice   

Health, illness, and Psychopathology   

Psychotherapeutic intervention models   

Specific settings   

Aging services   

Ethical and legal standards 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

A componente teórica recorrerá maioritariamente a uma metodologia expositiva, fazendo 

recurso ao contributo dos alunos, e utilizando materiais audiovisuais de suporte sempre 

que necessário. No que diz respeito à componente prática, serão maioritariamente 

promovidas atividades que permitam o envolvimento direto dos alunos. Prevê-se a 

apresentação e consulta de manuais e instrumentos de avaliação, leitura e discussão de 

artigos, e discussão de casos clínicos e recurso a role play.  

Na modalidade de Avaliação contínua os alunos farão uma primeira ficha de avaliação 

escrita individual de conhecimentos (35%), um trabalho de grupo com entrega escrita e 

apresentação oral (25%) e uma segunda ficha de avaliação escrita individual de 

conhecimentos (35%). Será tomada em consideração a assiduidade, pontualidade e 

participação ativa nas aulas (5%).  

Exame Complementar: Para alunos que não obtenham aprovação na avaliação contínua, 

mas que tenham uma avaliação superior a 8 (inclusive) será realizado um exame 

complementar (40%). Esta classificação será considerada em conjunto com a nota obtida 

na classificação contínua.  

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

The theoretical component will require mainly an expositive methodology, encouraging students 

contributes, and using audiovisual support material when needed. Regarding the practical 

component, activities that require active participation from the students will be used. We intend 

to promote activities with evaluation tests and materials, clinical cases discussion, papers 

presentation and role playing.  

Evaluation will be continuous in this course. Students will have a first individual written test 

(35%), a group assignment with oral presentation (25%) and a final individual written test (35%). 

Attendance, punctuality, and active participation in class will be take into consideration (5%).  
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Additional exam: For students who didn´t succeed in the continuous evaluation, but that had 

marks higher than 8 (inclusive), an additional exam will be held (40%). The obtained mark will be 

considered together with the mark from the continuous evaluation.  

Any evidence of plagiarism is a disciplinary offense and will result in a penalty. A mark of zero (0) 

will be awarded for the assignment.  
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