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CURRICULAR [FUC]  

 

1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

PSICOLOGIA CLÍNICA 5 ECTS 

CLINICAL PSYCHOLOGY 
 

 

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 / 1.º Semestre / 2022-2023 

Undergraduate Degree in Psychology / 1st Semester / 2022-2023 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Marta Pedro 

Susana Costa Ramalho  

 

 

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)                

  

1. Compreender o que é a Psicologia Clínica, áreas e limites de atuação; suas raízes, 

debates atuais e desafios futuros 

2. Conhecer os modelos fundamentais da Psicologia Clínica numa perspetiva integradora.  

3. Compreender as teorias, métodos de avaliação e modelos de intervenção da Psicologia 

Clínica em diferentes perturbações psicológicas.  

4. Refletir sobre as especificidades da Psicologia Clínica em diferentes etapas do ciclo da 

vida humana. 
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1. Understand what is Clinical Psychology, its areas and limits of action; its roots, current 

debates and future challenges 

2. Know the fundamental models of Clinical Psychology in an integrative perspective.  

3. Understand the theories, assessment methods and models of intervention of Clinical 

Psychology in different psychological disorders.  

4. Reflect on the specificities of Clinical Psychology in the different stages of the human life 

cycle 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

▪ Fundamentos da Psicologia Clínica: evolução de perspetivas conceptuais e de 

intervenção; contextos de aplicação da Psicologia Clínica contemporânea 

▪ Modelos teóricos da Psicologia Clínica: especificidade e complementaridade das 

teorias, dos métodos e das intervenções; as abordagens Cognitivo-comportamental, 

Humanista, Psicodinâmica, Sistémica e Integrativa 

▪ Processos fundamentais no domínio da Psicologia Clínica: conceptualização clínica e 

formulação de casos; avaliação e prática baseada na evidência; características do 

processo de intervenção terapêutica 

▪ Conceções transdiagnósticas da psicopatologia ao longo do ciclo de vida: perturbações 

na infância e adolescência, perturbações alimentares, perturbações de personalidade, 

perturbações de stress e ajustamento; perturbações de ansiedade, depressivas e 

suicídio - especificidades, metodologias de avaliação e orientações de intervenção 

▪ Questões éticas em Psicologia Clínica  

 

▪ Foundations of Clinical Psychology: evolution of the conceptual and intervention 

perspectives; application contexts of contemporary clinical psychology  

▪ Theoretical Models of Clinical Psychology: specific nature and complementarity of theories, 

methods, and interventions; the Cognitive-behavioral, Humanistic, Psychodynamic, Systemic 

and Integrative approaches 

▪ Fundamental processes in the field of Clinical Psychology: clinical conceptualization and 

case formulation; assessment and evidence-based practice; characteristics of the 

therapeutic intervention process 

▪ Transdiagnostic conceptions for psychopathology over the life cycle: disorders in childhood 

and adolescence, eating disorders, personality disorders, stress and adjustment disorders; 

anxious, depressive and suicidal disorders  

▪ Ethical Issues in Clinical Psychology 
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7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

As aulas privilegiam um ensino teórico-prático visando, em paralelo, a transmissão de 

conhecimentos científicos sobre os principais pontos do programa e a discussão orientada 

de temas, casos e artigos relacionados com os conteúdos programáticos: 

▪ Apresentação e discussão em aula dos conteúdos programáticos; 

▪ Análise de casos clínicos e consequente discussão crítica com base nos conteúdos 

programáticos abordados, tendo em vista a aproximação ao pensamento clínico crítico 

e integrativo; 

▪ Realização de trabalho em grupo: apresentação oral de estudo de caso (a fornecer 

pelas docentes), incluindo a simulação de primeira sessão terapêutica. 

A avaliação desta unidade curricular implica: 

▪ Trabalho de grupo com apresentação em aula (25%) - Será realizada uma avaliação por 

pares acerca do desempenho de cada membro do grupo que, conjugada com a 

avaliação do docente, poderá diferenciar as classificações dos membros de cada grupo 

neste elemento de avaliação 

▪ Teste intercalar escrito, individual, sem consulta, realizado entre a 7ª e 8ª semana de 

aulas (20%) 

▪ Teste final escrito, individual, sem consulta (50%) 

▪ Participação ativa e construtiva nas aulas (5%), por iniciativa própria ou em resposta a 

atividades propostas pelas docentes (ex. discussão de leituras propostas). A 

pontualidade é considerada dentro deste critério. A assiduidade é obrigatória, não 

sendo avaliada como participação.  

Salientam-se as seguintes normas na presente UC: 

▪ O aluno com classificação final de 8 ou 9 valores na ponderação de todos os elementos 

de avaliação contínua, terá de se submeter à prova complementar. 

▪ A prova complementar tem uma ponderação de 50% na nota final da UC e engloba 

toda a matéria abordada ao longo do semestre. 

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

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

Classes focus on theoretical and practical teaching, aiming at the transmission of scientific 

knowledge about the main points of the program and the oriented discussion of themes, cases 

and articles related to the program contents. 

▪ Presentation and discussion in class of the program contents. 

▪ Analysis of clinical cases and consequent in-depth discussion based on the programmatic 

contents addressed in each class, aiming the mastery of critical and integrative clinical 

thinking. 
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▪ Group work: oral presentation of case study (to be provided by the teacher), including the 

simulation of the first therapeutic session. 

 

The assessment of this curricular unit involves: 

▪ Group work with presentation in class (25%) - There will be an evaluation by peers about the 

performance of each member of the group that, together with the assessment of the teacher, 

may differentiate the classifications of the members of each group  

▪ Intermediate written test, individual, no consultation, performed between the 7th and 8th 

week of classes (20%) 

▪ Final written test, individual, without consulting (50%) 

▪ Active and constructive participation in class (5%), on own initiative or in response to 

activities proposed by the teacher (e.g. discussion of proposed readings). Punctuality is 

considered within this criterion. Attendance is compulsory and not evaluated as 

participation. 

The following standards shall be observed: 

▪ The student with a final grade of 8 or 9 values in the weighting of all the elements of 

continuous assessment will have to take the complementary test. 

▪ The complementary test has a 50% weighting in the final grade of the UC and includes all 

the subjects covered during the semester.  

▪ Any evidence of plagiarism shall be penalized with a mark of zero (0). Plagiarism is the 

improper use of a text and/or ideas that are not one’s own.  

 

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

▪ Barlow, D. H. (Ed.) (2011). The Oxford Handbook of Clinical Psychology: Updated Edition. 

N.Y.: Oxford University Press. [caps.1, 2, 7, 10, 39]  

▪ Carr, A. (2015). Manual de psicologia clínica da criança e do adolescente. Braga: 

Psiquilíbrios. 

▪ Faria, C.L., Brites, R., Paulino, M., Silva, F.J. (2020). Intervenção em Psicologia Clínica. 

Lisboa: Pactor.  

▪ Hunsley, J., & Lee, C. M. (2013). Introduction to Clinical Psychology: An evidence-based 

approach. New Jersey: John Wiley & Sons. [cap.1–2]  

▪ Plante, T. (2010). Contemporary Clinical Psychology (3rd ed.). New Jersey: John 

Wiley&Sons.[cap.1–3;14]  

▪ Todd, J., & Bohart, A.C. (2006). Foundations of Clinical and Counselling Psychology (4th 

ed.). Long Grove: Waveland Press [cap.1-2] 



FICHA DE UNIDADE 

CURRICULAR [FUC]  

▪ Llewelyn, S. & Aafjes-van Doorn, K. (2017). Clinical psychology: A very short 

introduction. Oxford University Press. 

 


