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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

PSICOPATOLOGIA I 5 ECTS 

PSYCHOPATHOLOGY I  
 

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 Program in Psychology / 1st Semester / 2022-2023   

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Diogo Duarte Gonçalves Ferreira 

Ana Carolina Rocha Almeida. 

 

 

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. Adquirir conceitos fundamentais da psicopatologia enquanto ciência que estuda os 

sintomas psicológicos e psiquiátricos. 

2. Obter conhecimentos ao nível dos principais sintomas em psicopatologia, e das 

suas diferentes dimensões. 

3. Desenvolver competências a nível da utilização de terminologia técnica/clínica 

correta. 

4. Adquirir aptidão para o correto reconhecimento de sintomas e avaliação dos 

mesmos em contexto clínico. 

5. Desenvolver uma perspetiva integradora da psicopatologia enquanto disciplina 

indispensável para compreensão dos processos psicológicos. 

6. Adquirir competências para a execução adequada do Exame do Estado Mental. 
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1. Acquire fundamental concepts in psychopathology as a science which studies 

psychological and psychiatric symptoms. 

2. Knowledge of the main symptoms in psychopathology, and of their different dimensions. 

3. Gain an ability to make proper use of the correct technical/clinical terminology. 

4. Acquire a set of skills which enables the accurate identification of symptoms in a clinical 

setting. 

5. Develop an integrative perspective of psychopathology as an indispensable discipline for 

the understanding of psychological processes. 

6. Acquire the skills to adequately execute the Mental State Examination. 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1. Conceitos fundamentais em Psicopatologia 

2. Exame do estado mental 

3. Principais sintomas psicológicos e psiquiátricos desde a infância e adolescência até 

à idade adulta 

4. Insight e juízo crítico 

5. Psicopatologia no contexto clínico e cultural. 

 

1. Fundamental concepts in Psychopathology 

2. Mental State Examination 

3. Major psychopathological symptoms, from childhood and adolescence to adulthood 

4. Insight and judgment 

5. Psychopathology in the clinical and cultural context. 

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

As aulas semanais são lecionadas na forma de exposição teórica, com componente prático. 

Em cada aula é lecionado um ponto do conteúdo programático com auxílio de material de 

suporte audiovisual, e recomendação de referências bibliográficas adequadas. O 

componente prático, é dirigido à aplicação da matéria teórica lecionada. Aqui são 

realizados exercícios de observação clínica (role-play), discussão e análise de casos clínicos 

com registo de resultados, bem como visualização de conteúdos clínicos em meio 

audiovisual. 



FICHA DE UNIDADE 

CURRICULAR [FUC]  

A avaliação inclui: 

a. Avaliação individual composta por exame final escrito, com questões de escolha 

múltipla e de resposta curta, e elemento de avaliação escrita/oral intercalar (50% + 

20%, respetivamente); 

b. Avaliação de grupo com apresentação oral de trabalho de revisão sobre temática 

clínica relevante no contexto programático da unidade curricular (20% da nota final); 

c. Avaliação contínua da participação nas aulas, incluindo assiduidade, pontualidade, 

qualidade e pertinência da participação, atitude geral e interesse, conhecimentos 

teóricos, capacidade de integrar informação e raciocínio clínico (10% da nota final).  

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

dos elementos individuais de avaliação. No caso de não obter a classificação de 6,5 valores 

na média 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. 

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

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

Weekly classes are taught on the basis of a theoretical exposition, with an additional practical 

component. Each class will focus on one of the points included in the course’s syllabus, suitably 

supported by audio-visual presentations and adequate bibliographic references. The practical 

component of each lesson is aimed at the application of the contents learned in the theoretical 

presentations. It focuses on role-play exercises, clinical vignettes analysis with recording of 

results, and analyses of audiovisual media clinical content. 

Evaluation includes:  

a. Individual evaluation comprising a final written exam including multiple choice questions 

and short written answers, and an intercalary individual written/oral assessment during 

the semester (50% and 20% of the final grade, respectively); 

b. Group evaluation, consisting of an oral presentation of a review on a clinical subject 

related to the syllabus of the curricular unit (20% of final grade); 

c. Quality and pertinence of individual participation during the classes in the term, 

punctuality, attendance, attitude and general interest, ability to integrate theoretical 

knowledge with clinical judgment (10% of final grade). 

For approval, any student must obtain a minimum grade of 6.5, determined as the average of 

every individual evaluation element. Any student with a grade inferior to 6.5 as the average of 

every individual evaluation element, but who has a final grade equal to or above 10 will have to 

be subjected to a complementary exam. 

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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8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

▪ Oyebode, F. (2018). Symptoms in the Mind: An Introduction to Descriptive 

Psychopathology (6th ed). Edinburgh: Saunders Elsevier. 

▪ Casey, P., & Kelly, B. (2007). Fish Psicopatologia Clínica: Sinais e sintomas em 

psiquiatria (3ª ed.). Bristol: The Royal College of Psychiatrists. Tradução Libri-Faber 

▪ Figueira M. L., et al  (2014). Manual de Psiquiatria Clínica. Lisboa, Portugal: Lidel. 

▪ Vallejo Ruiloba, J. (2015). Introducción a la psicopatologia y la psiquiatria (8ª ed.). 

Barcelona: Masson. 

▪ Jaspers, K. (1959). General Psychopathology. Berlin: Springer-Verlag. Tradução John 

Hopkins Paperbacks edition 1997 


