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plano de estudos
Módulos ECTS

Conceitos Fundamentais de Psicopatologia 5

Psicopatologia Clínica 5

Epidemiologia em Psiquiatria 3

Psicoterapias e Psicopatologia 4

Psicopatologia do Jovem e Adolescente 5

Psicopatologia do Envelhecimento e fim de Vida 5

Journal Clubs 3

Perturbações do Sono e Psicopatologia 5

Neurociências das Dependências e Comportamento aditivos 4

Tratamentos Biológicos em Psiquiatria 4

Neurociências da Doenças Afectivas 5

Neurociências da Esquizofrenia 5

Seminários 3

Metodologias de Investigação e bioestatística 4

introdução
A Psicopatologia é uma disciplina independente da Psicologia e da 
Psiquiatria, com um corpo de conhecimentos próprio, visando a des-
crição, compreensão e explicação dos fenómenos psicopatológicos que 
se manifestam no ser humano, em sofrimento psicológico.  Esta área de 
investigação procura um fundamento neurobiológico para os fenómenos 
psicopatológicos, contribuindo para a definição do conceito de doença 
mental, constituição de categorias e classificações psiquiátricas, bem como 
para a existência de uma linguagem comum entre os técnicos de saúde que 
trabalham em saúde mental.

objectivos
O mestrado vai proporcionar aos alunos uma visão abrangente e integra-
dora da psicopatologia clínica e neurociências clínicas, focando áreas que 
envolvem aspetos ligados à avaliação clínica psicopatológica, neurobiologia 
das doenças psiquiátricas, descrição clínica das principais patologias psi-
quiátricas, bem como as necessárias abordagens terapêuticas e medidas 
preventivas em saúde mental. 

aquisição de competências
Desenvolvimento de competências clinicas e de investigação na área de 
psicopatologia, psicologia clinica e peritagens psicológicas.

oportunidades de carreira
Programas de doutoramento na área da psicologia e psiquiatria clinica 
Carreira académica e docência em Psicologia e Psiquiatria Clinicas
Integração em equipas de psicologia forense
Integração em equipas comunitárias de saúde mental

destinatários
Têm acesso os candidatos que possuam formação em Medicina, Enfermagem, 
Psicologia e outras áreas afins.

vagas
O curso funcionará com o número mínimo de 10 e o máximo de 20 inscrições.


