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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS ACADÉMICAS E PROFISSIONAIS 4 ECTS 

SEMINAR ON DEVELOPMENT OF ACADEMIC AND PROFESSIONAL SKILLS  
 

 

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 / First Semester / 2022-2023 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Maria Leonor Maciel dos Santos 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)                

  

▪ Aprender a analisar os desafios próprios da experiência universitária enquanto 

contexto de desenvolvimento. 

▪ Desenvolver conhecimento sobre o processo de gestão pessoal de carreira 

(autoconhecimento, conhecimento do mundo do trabalho, tomada de decisão e 

implementação da decisão). 

▪ Mobilizar estratégias e competências cognitivas e comportamentais facilitadoras de 

uma aprendizagem autorregulada e exigente. 

▪ Desenvolver uma visão positiva sobre si e de esperança sobre do futuro. 

 

▪ Learning to analyze own challenges of university experience as a development context. 

▪ To develop knowledge of the career management process. 
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▪ To mobilize cognitive and behavioral skills and strategies enabling a self-regulated. and 

demanding learning 

▪ To develop a positive view of themselves and of hope for the future.  

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1 - Adaptação à universidade 

▪ O ensino superior em Portugal: características 

▪ Transição e adaptação ao ensino superior: Conceitos, modelos e fatores 

mediadores 

▪ Estudar no ensino superior: tarefas desenvolvimentais do jovem adulto (exigências 

pessoais, sociais e académicas) 

▪ Promoção do autoconhecimento: motivação, locus de controlo, autoconceito e 

autoeficácia 

2 - Estratégias de estudo e aprendizagem 

▪ Tirar apontamentos 

▪ Organização e gestão do tempo 

▪ Condições e contextos de estudo 

▪ Atenção, concentração e memória: como potenciar? 

3 - Prevenção e gestão do stresse 

▪ Stresse: fatores e modelos 

▪ Preparação para os testes 

▪ Lidar com a ansiedade face aos exames 

4 – Apresentação de trabalhos 

▪ Apresentações escritas e orais de trabalhos académicos 

▪ Pesquisa Bibliográfica 

▪ A escrita científica (breve apresentação das normas da APA) 

▪ Trabalhos de grupo 

▪ Plágio: o que é, como evitar 

5 - Psicólogo como profissional de ajuda 

▪ Competências-Chave do Profissional de Ajuda  

▪ Conhecimento/Formação do Profissional de Ajuda 

6 - Valores dos Psicólogos 

▪ Os valores como guias do comportamento e da tomada de decisão 

▪ Identificação e Priorização dos Valores 
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▪ Valores e Papéis de Vida. 

7 - Áreas de Aplicação e Intervenção da Psicologia  

▪ Psicologia Social e das Organizações 

▪ Psicologia Educacional 

▪ Psicologia Forense 

▪ Psicologia Clínica 

▪ Psicologia da Saúde  

 

1 - Adaptation to university 

▪ Transition and adaptation to higher education 

▪ Higher education in Portugal: features 

▪ Concepts and models of transition and adaptation, and mediating factors 

▪ Studying in higher education: developmental tasks of young adult (personal 

requirements, social and academic) 

▪ Promoting self-knowledge: motivation, locus of control, self-concept and self-efficacy 

2 - Study strategies and learning 

▪ Taking notes 

▪ Organization and time management 

▪ Conditions and study context 

▪ Attention, memory, and concentration 

3 - Prevention and management of stress 

▪ Stress: factors and models 

▪ Preparation for testing 

▪ Dealing with anxiety to face tests 

4 – Work presentation 

▪ Bibliographic research 

▪ Scientific Writing (with APA) 

▪ Written and Oral presentations 

▪ Work group 

▪ Plagiarism 

5 - Psychologist as a Help Professional 

▪ Key Skills of the Help Professional 

▪ Knowledge / Training of the Help Professional 

6 - Values of Psychologists 

▪ Values as guides to behavior and decision-making 

▪ Identification and Prioritization of Values 
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▪ Values and Life Roles 

7 - Areas of Application and Intervention of Psychology 

▪ Social and Organizational Psychology 

▪ Educational Psychology 

▪ Forensic Psychology 

▪  Clinical psychology 

▪  Health Psychology  

 

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

Esta unidade curricular utiliza fundamentalmente metodologias de ensino ativas baseadas 

na realização de exercícios, debates e atividades reflexivas. Para cada temática abordada é 

apresentada também a respetiva fundamentação teórica. Dada a sua natureza, esta 

disciplina funciona apenas em regime de avaliação contínua. 

Os alunos devem realizar um trabalho individual – portfolio – que deve constituir uma 

amostra significativa da sua reflexão pessoal e do trabalho realizado nas aulas. O portfolio 

será apresentado por escrito (50%). A avaliação desta unidade curricular implica ainda a 

participação nas atividades e dinâmicas a realizar em sala de aula: Trabalhos de grupo com 

exposição oral; Discussão de casos, Role-play; Exercícios interpessoais (50%). 

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

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

This curricular unit uses mostly active learning methodologies based on exercises, debates and 

reflective activities. For each topic approached there will also be a theoretical foundation. 

Given its nature, this unit foresees continuous assessment.  

The students must carry out an individual work - portfolio - that should constitute a significant 

sample of their personal reflection and the work done in the classes. The portfolio will be 

presented in writing (50%). The evaluation of this curricular unit also implies participation in the 

activities and dynamics to be carried out in the classroom: Group work with oral presentation; 

Case-study, Role-play; Interpersonal exercises (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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