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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

PSICOLOGIA GERAL 5 ECTS 

GENERAL 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 / 1º Semestre / 2022-2023 

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

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Joana Carneiro Pinto  

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 a Psicologia enquanto disciplina científica 

2. Conhecer a diversidade e complexidade de temáticas que podem ser abrangidas 

por esta área de conhecimento 

3. Conhecer os principais conceitos, modelos, e referenciais teóricos relativos a cada 

temática 

4. Desenvolver atitudes e competências favoráveis à reflexão crítica e ética sobre a 

investigação científica e a prática da Psicologia 

 

1. To understand Psychology as a scientific field. 
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2. To know the diversity and complexity of issues that falls under this area of knowledge. 

3. To know the core concepts, models and theoretical references related to each topic. 

4. To develop attitudes and skills conducive to critical reflection on the ethical and scientific 

research and practice in Psychology 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

I. Introdução à Psicologia 

1. Definição, objeto, e âmbito da Psicologia 

2. Formas de obtenção de conhecimento: análise dos mitos em psicologia 

3. Áreas de especialização 

4. Grandes temas e controvérsias 

II. Métodos de investigação científica em psicologia 

1. Investigação científica: estudos qualitativos, estudos quantitativos, estudos 

mistos  

2. Passos do método científico 

3. Métodos de investigação descritivos, correlacionais e experimentais 

4. Ética na investigação 

III. Inteligência 

1. Teorias e modelos de inteligência 

2. Medidas de inteligência 

3. O papel da genética e do ambiente 

IV. Personalidade 

1. Teorias da personalidade 

2. Instrumentos de medida 

3. O papel da genética e do ambiente 

V. Motivação 

1. Conceitos motivacionais 

2. Teorias da motivação 

3. Motivação e conflito 

VI. Saúde, stresse e bem-estar 

1. Saúde vs doença 

2. Fatores de risco e avaliação de stressores 

3. Comportamentos de promoção de saúde e bem-estar 
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I. Introduction to Psychology 

1. Definition, object, scope 

2. Ways of obtaining knowledge: analysis of psychology myths 

4. Areas of specialization 

5. Major themes and controversies 

II. Scientific research methodologies in Psychology 

1. Scientific research: quantitative studies, qualitative studies, and mixed design studies  

2. Steps in the scientific methodology 

3. Descriptive, correlational and experimental research designs 

4. Research ethics 

III. Intelligence 

1. Theories and models of intelligence 

2. Measures of intelligence 

3. The role of genetics and the environment 

IV. Personality 

1. Theories of personality  

2. Measurement instruments 

3. The role of genetics and the environment 

V. Motivation 

1. Motivational concepts 

2. Theories of motivation 

3. Motivation and conflict 

VI. Health, stress and wellbeing 

1. Health vs. sickness 

2. Risk factors and evaluating stressors 

3. Behaviors promoting healthcare and wellbeing 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

As aulas teóricas visam a transmissão de conhecimentos científicos sobre os principais 

pontos do programa e as aulas teórico-práticas privilegiam a discussão orientada de temas 

relacionados com os conteúdos programáticos, através da análise de artigos científicos e 

da realização de exercícios. 

A avaliação desta unidade curricular implica: 

▪ Um trabalho em grupo com apresentação escrita e oral (20%); a nota escrita é 

atribuída ao grupo (10%), a nota oral é atribuída individualmente (10%); No 
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trabalho de grupo, será realizada uma avaliação pelos pares do desempenho de 

cada membro do grupo, que determinará a nota individual neste elemento 

▪ Uma prova escrita de avaliação intercalar (20%); 

▪ Uma prova escrita de avaliação final (50%); 

▪ A assiduidade, pontualidade e participação ativa nas aulas (10%) 

Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter um mínimo de 6,5 valores na 

ponderação dos elementos individuais de avaliação. No caso de não obter a classificação 

de 6,5 valores na ponderação conjunta dos elementos individuais, mas ter, ainda assim, 

chegado a uma média final igual ou superior a 10 valores, o aluno terá de se submeter à 

prova complementar. 

Em caso de necessidade de realização da prova complementar, esta engloba toda a 

matéria abordada ao longo do semestre. A nota final após a prova complementar terá em 

conta a avaliação contínua (50%) e os resultados obtidos na prova complementar (50%). 

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

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

Theoretical classes focus on the transmission of scientific knowledge about the principal topics 

of the syllabus. Theoretical-practical classes are focused on the discussion oriented towards 

topics related to the syllabus, trough the discussion of scientific papers and the carrying out of 

practical exercises.  

Evaluation for this course includes: 

▪ A group assignment with written and oral presentation (20%); written grade is given to 

the group (10%), oral grade given individually (10%); a peer evaluation of each group 

member's performance will be conducted, which will determine the individual grade in 

this element 

▪ A mid-term written exam (20%) 

▪ A final written exam (50%) 

▪ The attendance, punctuality and active participation in class (10%) 

To pass the course, the student must obtain a minimum of 6.5 values in the weighting of the 

individual elements of evaluation. In the case of not obtaining the classification of 6.5 values in 

the joint weighting of the individual elements, but having nevertheless reached a final average 

equal to or higher than 10 values, the student must submit to the supplementary assessment. 

 The Supplementary Assessment encompasses all topics included in the syllabus and discussed 

throughout the semester. The final score after Supplementary Assessment will take into account 

the continuous assessment (50%) and the results in that Supplementary Assessment (50%) 

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.  
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