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Parceiros

CONTRIBUTOS DA 
PSICOLOGIA VOCACIONAL

UM Futuro 
com Ciência

III JORNADAS

ASSOCIAÇÃO 
DE PSICOLOGIA 
DA UNIVERSIDADE 
DO MINHO

Jornadas acreditadas pela DGAE 

e pela Ordem dos Psicólogos 



DESTINATÁRIOS

OBJETIVOS
>  

> 

> 

>

9h00

  9h30

12h30

14h00

14h45

16h15

16h45

10h30

PROGRAMA
Receção

Abertura
Doutora Manuela Côrte-Real, Presidente da Escola de Ciências 
Universidade do Minho
Doutor João Lopes, Escola de Psicologia
Universidade do Minho

 

O mundo da Ciência  

Almoço livre

Estereótipos de género na Ciência: impacto dos media
Doutora Liliana Faria  
Universidade Europeia  

Percursos Inspiradores 
Painel com jovens investigadores da Escola de Ciências. 
Debate aberto ao público.

Coffee-break

A educação para a carreira no contexto das políticas
educativas atuais 

Universidade Católica Portuguesa - Braga 
Moderação: Doutora Íris Oliveira 

Estas jornadas são organizadas pela Escola de Ciências da Universidade do Minho, 
sob consultoria da Associação de Psicologia da Universidade do Minho, tendo por 
objetivo clarificar conceções sociais quanto a cursos superiores e respetivas saídas 
profissionais na área das Ciências, que podem ser úteis a práticas vocacionais 
cientificamente sustentadas e com informação atualizada.

Esta terceira edição das jornadas constitui uma oportunidade de atualização para todos 
os que desenvolvem a sua atividade no âmbito da especialidade em Psicologia da 
Educação da Ordem dos Psicólogos Portugueses (Regulamento no 107-A/2016), assim 
como na direção e coordenação de escolas. O contacto com profissionais de diversas 
áreas das Ciências e com especialistas em Psicologia da Carreira permitirá partilhar 
conhecimentos que podem ser úteis ao trabalho em equipa no contexto escolar e a 
intervenções psicológicas vocacionais com jovens estudantes.

Doutora Marisa Carvalho 

Visita a laboratórios para conhecer investigações, parcerias, 
cursos e saídas profissionais.

Escola de Ciências, Universidade do Minho 
Doutor Mário Rui Pereira

17h30 Encerramento 

Identificar as principais áreas de oferta educativa e parcerias da Escola de Ciências da 
Universidade do Minho, em termos dos seus cursos de Licenciatura, Mestrado e 
Doutoramento, podendo conhecer iniciativas que, ao longo do ano letivo, permitem 
aos jovens explorar possíveis percursos académicos e profissionais em Ciências;

Universidade Católica Portuguesa - Porto 

TAXA DE INSCRIÇÃO
10€ (dez euros). Inscrições até 31 de dezembro de 2019.
O certificado de presença e recibo de pagamento serão entregues no final da ação.

10h00

 

Competências de carreira no ensino secundário: impacto
na permanência e drop-out no ensino superior

 

Doutora Maria do Céu Taveira 
Escola de Psicologia, Universidade do Minho

Resumir a literatura mais recente sobre Exploração Vocacional e identificar 
recomendações cientificamente sustentadas para o papel da escola e para as 
intervenções psicológicas vocacionais, com foco na área das Ciências;

Identificar valores, competências e interesses, bem como atividades e funções 
associados à profissão de cientista/investigador e transferir esse conhecimento para 
as práticas na escola e na intervenção psicológica vocacional com jovens;

Reconhecer as diferentes opções de saída profissional das formações nas áreas das 
Ciências Exatas e naturais.

Escola de Psicologia, Universidade do Minho 
Moderação: Doutora Ana Daniela Silva 

Escola de Psicologia, Universidade do Minho 
Moderação: Doutora Ana Daniela Silva 

> Psicólogos a exercer funções em Serviços de Psicologia e Orientação em Escolas 
públicas e/ou privadas e noutros contextos (por exemplo, Centros de Explicações e 
Gabinetes de Psicologia), recém-graduados em Psicologia, estagiários curriculares e 
profissionais em Psicologia da Educação, que desenvolvam intervenções vocacionais 
com jovens do ensino básico e secundário;

> Diretores de Agrupamento e Coordenadores de Escolas. 


