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APRESENTAÇÃO

Criar uma comunidade é um importante objetivo para nós e somos conscientes de que ninguém reforça melhorar o tecido 
social do que os voluntários. A solidariedade, o esforço, o compromisso, a iniciativa, a diversidade ou interculturalidade 
são valores que promovemos e que guiam o nosso dia a dia. Neste contexto nasce a plataforma de formação para volun-
tariado, um programa de formação dirigido todas as pessoas que colaboram com ONGs, associações ou fundações, com o 
intuito de proporcionar aos voluntários a oportunidade de ampliar os seus conhecimentos, contribuindo, assim, a que o seu 
apoio seja ainda mais dirigido a coletivos ou problemáticas que o requeiram.

FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA

Terá ao seu dispor o nosso Campus Virtual durante 2 meses, ao qual poderá aceder com os dados de acesso proporcionados 
no email de confirmação de matrícula. Durante esse período, poderá formar-se sem limites, aceder a mais de 30 cursos dis-
poníveis, realizar todos aqueles que sejam do seu interesse e, como opção, certificar os cursos que desejar, apenas sendo 
necessário para o efeito o pagamento da taxa administrativa de emissão dos diplomas correspondentes.

A modalidade da formação é 100% online; não marcamos nenhum ritmo, nem horários, nem datas de exames, pelo que nos 
2 meses de duração do programa pode gerir o tempo em função da sua disponibilidade, apenas deve adaptar-se à data de 
início e de termo do curso para o concluir com sucesso todas as formações em que se tenha inscrito.

Através deste catálogo pode consultar a apresentação e conteúdos de cada curso e inscrever-se em todos aqueles que 
deseja realizar clicando diretamente em “Inscreva-se”. Preencha o formulário com os seus dados pessoais e dados de aces-
so ou escolha diretamente “Iniciar sessão”.

Ao aceder ao campus, aparecem todos os cursos nos quais se inscreveu a partir deste catálogo, ao qual pode voltar sempre 
que deseje inscrever-se em mais formações.

Ao pertencer ao nosso Programa de formação para voluntários, beneficia-se da possibilidade exclusiva de solicitar o diplo-
ma de cada curso pagando apenas o valor de 80€ correspondente à taxa administrativa de emissão do diploma solicitado 
para acreditar a formação realizada, não sendo, portanto, de aplicação as tarifas aplicáveis a alunos externos a este progra-
ma. Para solicitar cada diploma, pode contactar o seu gestor de referência ou solicitá-lo no próprio campus.

METODOLOGIA DOS CURSOS

No campus virtual está disponível todo o material necessário para realizar cada curso. Terá à sua disposição manuais de 
estudo em PDF para que possa fazer download e imprimir, se desejar, os quais são complementados com recursos audiovi-
suais, links de ampliação, curiosidades, exemplos práticas e ferramentas.

Terá, também, uma equipa tutorial disponível para resolver todas as suas dúvidas, com a qual pode contactar através da 
secção “Apoio Tutorial” habilitada para o efeito no campus virtual.

Cada curso é composto por vários temas. Quando começa um curso novo, é ativado o primeiro tema e, finalizado este com 
sucesso (teste do aprovado), é ativado o segundo tema e assim sucessivamente.

O sistema de avaliação e composto pelos testes dos temas e por um exame final que abrange toda a matéria do curso. Rela-
tivamente aos testes dos temas, estes têm o formato de escolha múltipla, com cerca de 20 perguntas e terá 3 oportunidades 
para ter uma nota positiva tema (igual ou superior a 5/10). Recorde que só poderá avançar para o seguinte tema após obter 
aprovar o tema em aberto. Recomendamos vivamente a realização das 3 oportunidades, pois constituem um exercício de 
cimentação de conhecimentos muito útil para o exame final. O exame final abrange toda a matéria do curso, com cerca de 
20-40 perguntas, para o qual apenas existe uma oportunidade de o aprovar (nota mínima de 5/10).

A classificação final do curso baseia-se na nota obtida no exame final, no entanto, para concluir o curso com sucesso é 
necessário que aprove pelo menos uma das 3 oportunidades dadas nos testes de cada tema.
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ACREDITAÇÃO DOS DIPLOMAS (EM CASO DE PAGAMENTO DE TAXAS)

Caso seja do seu interesse, e após o pagamento da taxa correspondente, poderá solicitar o diploma de cada curso quando 
tiver aprovado todas as atividades avaliativas e tenha investido na formação pelo menos 30 dias.

Os diplomas são digitais e incluem um Código Seguro de Verificação, tendo exatamente o mesmo reconhecimento que um 
diploma em papel.

Todos os diplomas são próprios de Divulgação Dinâmica e reconhecidos pela European Association for Distance Learning 
(EADL), certificando tanto os conteúdos do curso, como as competências adquiridas. 

Divulgação Dinâmia conta com a certificação ISO 9001:2015 que assegura a conformidade dos procedimentos utilizados no 
desempenho das suas funções com as normas de sistema de gestão da qualidade (SGQ), de reconhecimento internacional, 
e está incluída no Registro de transparência da UE.

Modelo de Diploma Digital:

Frontal: dados do aluno, curso realizado, assinatura digital e código seguro de verificação.

Traseira: conteúdos do curso e competências adquiridas.



Catálogo de

Cursos 
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120 horas

150 horas

150 horas

150 horas

150 horas

200 horas

Educação

Curso de Transtornos do Espectro do Autismo

Curso de Musicoterapia

Curso de Dislexia e outras Dificuldades de Aprendizagem

Curso de PHDA: Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção

Curso de Psicomotricidade Infantil

Curso de Inteligências Múltiplas

Curso de Wedding Planner

Curso de Coaching Nutricional

Curso de Terapia Assistida por Animais

Curso de Mindfulness

Curso de Animação Geriátrica

Curso de Coaching

Curso de Fitness e Nutrição

120 horas

150 horas

150 horas

150 horas

150 horas

200 horas

200 horas

Mercado Laboral

200 horasCurso de Seleção de Recursos Humanos

Recursos Humanos e Relações Públicas

100 horas

150 horas

200 horas

Curso de Educar em Centro de Menores

Curso de Produção e Organização de Eventos

Curso de Intervenção em Grupos em Risco de Exclusão Social

Sociedad y Cultura



8

Área de

Educação
 



9

TRANSTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO (120H)

Atualmente, os conhecimentos existentes sobre o Transtorno do Espetro do Autismo (TEA) permitem uma apro-
ximação ao mesmo que pode contribuir a uma melhor compreensão do dia a dia destas pessoas.

Além do mais, os diferentes métodos de trabalho desenvolvidos para crianças com TEA, permitem abordar, 
através de diferentes estratégias, todas as áreas que incidem na qualidade de vida, tanto das crianças com TEA, 
como das pessoas do seu entorno familiar, escolar e social.

Neste curso proporcionam-se conhecimentos teóricos e ferramentas práticas, necessárias para a gestão das 
diferentes dificuldades que alguém com este diagnóstico pode ir encontrando ao longo da sua vida.

1) APROXIMAÇÃO AO TEA
1. Definição e diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista
2. História e etiologia do Transtorno do Espectro do Autismo
3. Teorias explicativas
3.1. Teoria da mente
3.2. Coerência central débil
3.3. Função executiva
3.4. Outras perspetivas
4. Comorbilidades
5. Deteção
5.1. Deteção de TEA sem deficiência intelectual nem alterações na linguagem
6. Atenção precoce
Anexo 1. Questionário de Autismo na Infância. M-CHAT-R
Anexo 2. Teste Infantil do Síndorme de Asperger. CAST

2) INTERVENÇÃO EM TEA
1. Intervenção com a família
1.1. Os pais
1.2. Os avós
1.3. Os Irmãos
1.4. Os apoios sociais
2. Métodos de intervenção em TEA
2.1. Sistemas Aumentativos e Alternativos de Comunicação (SAAC)
2.2. Intervenções complementárias
3. Pautas e ferramentas de atuação
3.1. A importância das agendas visuais
3.2. Comportamentos problemáticos
3.3. Habilidades sociais
3.4. Situações específicas

3) O TEA NA ESCOLA E NA VIDA ADULTA
1. Opções de escolarização no TEA
2. O formato de educação especial
2.1. Estruturação do espaço
2.2. A estruturação do tempo
2.3. Estruturação de atividades
3. As adaptações na educação ordinária
4. Relações com iguais

Voltar ao catálogo ¡INSCREVA-SE!

https://secretariapt.divulgacaodinamica.pt/alumnos/form2/27/
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4.1. Informação e sensibilização na escola
5. O TEA na adolescência e na idade adulta
5.1. Relações sociais e vínculos na adolescência e na idade adulta
5.2. Trabalho com TEA
5.3. Autonomia na vida adulta
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MUSICOTERAPIA (150H)

Atualmente, são cada vez mais utilizados os benefícios da música, a qual se utiliza tanto como instrumento para 
a satisfação como para o desenvolvimento pessoal, sendo também cada vez mais numerosos os espaços e as 
instituições onde as atividades musicais são utilizadas para o lazer e tempo livre.

As atividades musicais demonstraram a sua eficácia em diferentes coletivos e em torno a diferentes áreas da 
pessoa: a conexão com as próprias emoções, a interação com os demais, as capacidades cognitivas, etc., sendo 
a música um instrumento que transmite e que, ao mesmo tempo, permite expressar.

Este curso proporciona elementos conceituais, metodológicos e práticos, que permitem o desenho e a reali-
zação de workshops de musicoterapia, concentrando-se nas possibilidades e benefícios que proporcionam as 
atividades musicais ao desenvolvimento pessoal.

1) A MUSICOTERAPIA
1. O que se entende por musicoterapia?
1.1. Características da música
2. História da musicoterapia
3. Diferença entre musicoterapia e educação musical
4. Fundamentação na musicoterapia
4.1. Fundamentação biológica
4.1.1. A música a nível cerebral
4.1.2. A música a nível corporal
4.2. Fundamentação psicológica
4.2.1. Música e estado de ânimo
4.2.2. Música e empatia
4.2.3. Música e inteligência
5. Âmbitos de aplicação da musicoterapia
5.1. Musicoterapia no âmbito terapêutico
5.2. Musicoterapia no âmbito sanitário
5.3. Musicoterapia para o desenvolvimento e o bem-estar pessoal
5.3.1. Musicoterapia e educação emocional
5.3.2. Musicoterapia como lazer
5.4. Musicoterapia em intervenção social
5.5. Musicoterapia em educação especial
5.6. Musicoterapia em estimulação cognitiva

2) FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA MUSICOTERAPIA
1. Bases musicais na musicoterapia
1.1. Qualidades do som: Altura, intensidade, duração e tom
1.1.1. Altura
1.1.2. Intensidade
1.1.3. Duração
1.1.4. Timbre
1.2. Elementos da música: Ritmo, melodia e harmonia
1.2.1. O ritmo
1.2.2. A melodia
1.2.3. A harmonia
1.3. Linguagem musical
1.4. A música em outras culturas
1.5. Estilos musicais em relação com a musicoterapia
2. Modelos teóricos em musicoterapia
2.1. Modelo de Nordoff e Robbins: Musicoterapia criativa ou humanista

Voltar ao catálogo ¡INSCREVA-SE!

https://secretariapt.divulgacaodinamica.pt/alumnos/form2/21/
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2.2. Modelo analítico
2.3. Modelo de Benenzon
2.4. Modelo behaviorista
2.5. Modelo de Imagens Guiadas e Música (GIM)
2.6. Outros modelos relevantes
2.7. Modelos pedagógicos de referência para a musicoterapia

3) PLANIFICAÇÃO DE WORKSHOPS DE MUSICOTERAPIA
1. Introdução aos workshops de musicoterapi para o desenvolvimento pessoal
1.1. Princípios de intervenção nos workshops de musicoterapia
2. Planificação dos workshops de musicoterapia
2.1. Apresentação e finalidades
2.2. Participantes
2.3. Objetivos e conteúdos
2.4. Metodologia e atuações
2.5. Recursos e fatores organizativos
2.6. Avaliação
2.7. Orçamento
3. Aspetos práticos dos workshops de musicoterapia
3.1. Técnicas e atividades em musicoterapia
3.2. Outras técnicas e modalidades artísticas criativas
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DISLEXIA E OUTRAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM (150H)

As dificuldades de aprendizagem podem-se apresentar de diferentes formas: problemas na pronunciação de 
palavras, dificuldades para aprender as letras e ler, dificuldades com a escrita e caligrafia, problemas com os nú-
meros e com o cálculo… Em resumo, dificuldades para seguir o ritmo dos colegas no colégio que não se podem 
explicar com base em déficits intelectuais ou falta de interesse.

A principal causa de fracasso ao encarar as DA é que se costumam identificar de forma tardia, quando as difi-
culdades vão aumentando à medida que aumentam as exigências escolares.

O objetivo do curso que apresentamos é que pais e professores tenham mais informação sobre estas dificul-
dades, a qual lhes permita identificar sintomas além de facilitar pautas e estratégias que permitam dar uma 
resposta educativa fundamentada e eficaz, capaz de favorecer o processo de aprendizagem dessas crianças nas 
diferentes etapas escolares.

1) DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
1. Dificuldades de aprendizagem
2. Tipos de dificuldades de aprendizagem
2.1. Problemas escolares
2.2. Baixo rendimento escolar
2.3. Dificuldades de aprendizagem específicas
2.3.1. Dificuldades na aprendizagem da leitura
2.3.2. Dificuldades na aprendizagem da escrita
2.3.3. Dificuldades na aprendizagem da matemática
2.4. Transtorno por déficit de atenção e hiperatividade
2.5. Deficiência intelectual limite
3. Intervenção em dificuldades de aprendizagem
Anexo 1. Deteção problemas escolares
Anexo 2. Deteção de baixo rendimento
Anexo 3. Deteção de dificuldades específicas de aprendizagem da leitura-escrita
Anexo 4. Deteção de dificuldades específicas de aprendizagem da matemática
Anexo 5. Deteção TDAH
Anexo 6. Deteção deficiência intelectual limite 

2) ESTIMULAÇÃO COGNITIVA E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
1. Plasticidade cerebral e capacidade de aprendizagem
2. Estimulação cognitiva: funções psicológicas
2.1. A perceção
2.2. A atenção
2.3. A memória
2.4. Funções executivas

3) ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM
1. A aprendizagem
2. Estratégias para melhorar a capacidade de aprender
2.1. Classificação das estratégias de aprendizagem
2.2. Como ensinar estratégias de aprendizagem
3. Técnicas de estudo
3.1. Técnicas de análise
3.1.1. Leitura

Voltar ao catálogo ¡INSCREVA-SE!

https://secretariapt.divulgacaodinamica.pt/alumnos/form2/23/
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3.1.2. Ideias principais
3.1.3. Notas marginais
3.1.4. O sublinhado
3.2. Técnicas de síntese
3.2.1. Esquema
3.2.2. Mapa conceitual
3.2.3 O resumo
3.3. Técnicas de memorização
3.4. Técnicas de manejo da informação: os apontamentos

4) INTERVENÇÃO EMOCIONAL NAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
1. Importância dos fatores emocionais na aprendizagem
1.1. Autoconceito e autoestima
1.1.1. Estilos educativos e estilos docentes: relação com a autoestima
1.2. A motivação
2. Gestão das dificuldades de aprendizagem desde uma perspectiva sistémica
Anexo 1. Escala de autoestima de Rosemberg
Anexo 2. Teste de Autoestima Para Crianças
Anexo 3: Escala de atitude no estudo



15

PERTURBAÇÃO DE HIPERATIVIDADE E DÉFICE DE ATENÇÃO (150H)

A Perturbação de Hiperatividade e Déficit de Atenção é uma perturbação neurobiológica e do desenvolvimento 
que se caracteriza por três tipos de sintomas: hiperatividade, impulsividade e falta de atenção. Saber identificar 
as dificuldades associadas a estes sintomas, de grande impacto na vida da criança com PHDA, nas suas famílias 
e no âmbito escolar, assim como, conhecer as estratégias educativas para lhes fazer frente, ajuda a minimizar as 
consequências de uma perturbação que se verifica num 7% população escolar.

O curso que apresentamos proporciona conhecimentos teóricos e ferramenta práticas necessárias para a inter-
venção das diferentes dificuldades, principalmente em habilidades sociais, em dificuldades relacionadas com a 
área afetivo-emocional, com as que se podem encontrar as crianças que apresentam esta perturbação.

1) A PHDA E AS SUAS CARACTERÍSTICAS
1. Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA)
1.1. Sintomatologia específica da PHDA
1.2. Sintomatologia associada ao PHDA
1.2.1. Dificuldades nas habilidades sociais
1.2.2. Dificuldades de aprendizagem
1.2.3. Dificuldades de autoestima, estado de ânimo e motivação
1.3. Bases biológicas e psicossociais da PHDA
2. História e modelos da PHDA
2.1. Modelos explicativos da PHDA
3. Comorbidades
4. Deteção e diagnóstico da PHDA
4.1. O protocolo a seguir
4.2. Como realizar uma deteção precoce
4.3. O processo de avaliação da PHDA
5. Os principais níveis de intervenção
5.1. A intervenção farmacológica
5.2. As novas tecnologias na intervenção com PHDA
Anexo 1. Escala EDAH
Anexo 2. ADHD Rating Scale 

2) A PHDA A NÍVEL INDIVIDUAL E FAMILIAR
1. O impacto da PHDA na família
1.1. Os estilos educativos e o PHDA
2. Os apoios sociais
3. Estratégias gerais para o trabalho da PHDA
3.1. Técnicas comportamentais
3.1.1. Técnicas para aumentar comportamentos
3.1.2. Técnicas para diminuir comportamentos
3.1.3. Economia de fichas e contratos comportamentais
3.2. Técnicas cognitivas
3.2.1. Técnicas de autocontrolo
3.2.2. Método IDEAR de solução de problemas
3.3. Outras técnicas
3.3.1. Meditação e relaxamento
3.3.2. Intervenção psicomotora
3.3.3. O método Gillour
4. Treino em habilidades sociais

Voltar ao catálogo ¡INSCREVA-SE!

https://secretariapt.divulgacaodinamica.pt/alumnos/form2/24/
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5. O estudo em casa
6. A PHDA na adolescência
Anexo 1. Tipos de reforçadores

3) A PHDA NA ESCOLA
1. A psicomotricidade na atenção precoce: prática individual
1.1 Deficiência física
1.2 Deficiência intelectual
1.3 Deficiência sensorial
2 Estimulação multissensorial ou Snoezelen
2.1 Os sentidos na estimulação multissensorial
2.2 Metodologia multissensorial
3 A psicomotricidade na prática educativa: prática em grupo
3.1 Psicomotricidade na escola de 0 a 6 anos
3.2 Psicomotricidade na escola a partir de 6 anos
3.3 A sócio-motricidade
4 A musicoterapia na estimulação multissensorial e psicomotora
5 Psicomotricidade no âmbito familiar
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PSICOMOTRICIDADE INFANTIL (150H)

A psicomotricidade é a disciplina que se dedica a promover a interação ótima entre os movimentos corporais e 
o desenvolvimento pessoal da pessoa no seu contexto.

Esta disciplina tem um papel fundamental tanto nas intervenções com crianças que padecem uma determinada 
perturbação do desenvolvimento, como no trabalho com crianças sãs para a prevenção de dificuldades e para 
incentivar um ótimo desenvolvimento das suas habilidades motoras.

O seu trabalho baseia-se em estimular a realização de diferentes atividades cujo grau de direção varia em 
função do tipo de sessão, o qual se relaciona com o desenvolvimento evolutivo motor normal que se verifica 
ao longo da vida, com o principal objetivo de que tal desenvolvimento se produza em todas as áreas de forma 
correta. Para o realizar, é comum ter à disposição uma sala e uns materiais que facilitem este tipo de trabalho 
com crianças, quer seja esse trabalho realizado em grupo ou individualmente.

1) O DESENVOLVIMENTO DA PSICOMOTRICIDADE
1 Introdução à psicomotricidade
2 Evolução histórica da psicomotricidade
3 Desenvolvimento evolutivo das áreas psicomotoras
3.1 O tónus muscular
3.2 A postura e o equilíbrio
3.3 O controlo respiratório
3.4 Esquema corporal
3.5 A coordenação motora
3.6 A lateralidade
3.7 A organização espaciotemporal
3.8 A motricidade fina e as praxias
4 Alterações psicomotoras mais comuns
5 A avaliação nos problemas psicomotores
6 O psicomotricista
7 As novas tecnologias em psicomotricidade
Anexo 1. Marcos psicomotores por etapas

2) AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO EM PSICOMOTRICIDADE
1 Metodologias em psicomotricidade
2 A sala de psicomotricidade
2.1 Os materiais da sala de psicomotricidade
2.2 Os espaços da sala de psicomotricidade
3 A sessão de psicomotricidade
3.1 Os tipos de sessões de psicomotricidade: funcional e relacional
4 A intervenção psicomotora
4.1 Os objetivos de intervenção
4.2 As técnicas de intervenção
4.3 Expressão plástica
4.4 Os circuitos de psicomotricidade

3) PSICOMOTRICIDADE APLICADA NA ATENÇÃO PRECOCE
1. A psicomotricidade na atenção precoce: prática individual
1.1 Deficiência física
1.2 Deficiência intelectual
1.3 Deficiência sensorial
2. Estimulação multissensorial ou Snoezelen

Voltar ao catálogo ¡INSCREVA-SE!

https://secretariapt.divulgacaodinamica.pt/alumnos/form2/25/
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2.1 Os sentidos na estimulação multissensorial
2.2 Metodologia multissensorial
3. A psicomotricidade na prática educativa: prática em grupo
3.1 Psicomotricidade na escola de 0 a 6 anos
3.2 Psicomotricidade na escola a partir de 6 anos
3.3 A sócio-motricidade
4. A musicoterapia na estimulação multissensorial e psicomotora
5. Psicomotricidade no âmbito familiar
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INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS (200H)

A Teoria das Inteligências Múltiplas, desenvolvida em 1983, pelo psicólogo e especialista em Ciências da Edu-
cação, Howard Gardner, rejeita um conceito unitário de inteligência, defendendo a existência de diferentes 
capacidades para conhecer e resolver problemas: através da linguagem, do raciocínio matemático, da visão 
espacial, do pensamento musical, do uso do corpo, de um conhecimento e empatia em relação aos outros, de 
uma aprendizagem baseada no método científico ou de um autoconhecimento e autocontrolo da pessoa.

A ideia subjacente a esta teoria é que todas as pessoas são diferentes, uma vez que todas estão dotadas de 
diferentes inteligências e que estas se podem apresentar e desenvolver em maior ou menor grau. Desde a sua 
formulação teórica, a aplicação da teoria das Inteligências Múltiplas no âmbito educativo tem crescido, facili-
tando a introdução de metodologias que tornam a escola muito mais ativa, motivadora e plural, conseguindo 
que a aprendizagem seja muito mais ativa, motivadora e plural, tornando a aprendizagem mais eficaz e satisfa-
tória para todos.

1) A TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS: UM NOVO MODELO COGNITIVO
1. Definições e teorias sobre a inteligência
1.1. Teorias biológicas
1.2. Teorias psicométricas
1.3. Teorias do desenvolvimento
1.4. Teorias cognitivas
2. A proposta de Howard Gardner: a teoria das Inteligências Múltiplas
2.1. Critérios para avaliar as inteligências

2) INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS E EDUCAÇÃO
1. A Teoria de Gardner aplicada à educação: o projeto Spectrum
2. Algumas questões prévias sobre a aplicação educativa das inteligências múltiplas
3. Avaliação a partir do modelo das inteligências múltiplas
4. Inteligência linguística
4.1. Desenvolvimento evolutivo da inteligência linguística
4.2. Aspetos-chave para desenvolver a inteligência linguística
Anexo 1. Tabela orientativa para contextos múltiplos de avaliação
Anexo 2. Alguns documentos que podem ser incluídos num portefólio de inteligências múltiplas
Anexo 3. Inventário de avaliação de inteligências múltiplas para o ensino básico
Anexo 4. Questionário de avaliação de inteligências múltiplas para o ensino secundário
Anexo 5. Instrumento de avaliação das inteligências múltiplas para professores
 
3) ORIENTAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS I
1. Inteligência lógico-matemática
1.1. Desenvolvimento evolutivo da inteligência lógico-matemática
1.2. Pontos-chave para desenvolver a inteligência lógico-matemática
2. Inteligência visuo-espacial
2.1. Desenvolvimento evolutivo da inteligência visuo-espacial
2.2. Aspetos chave para desenvolver a inteligência visuo-espacial
3. Inteligência corporal-cinestésica
3.1. Desenvolvimento evolutivo da inteligência corporal-cinestésica
3.2. Pontos-chave para desenvolver a inteligência corporal-cinestésica
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4) ORIENTAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS II
1. Inteligência musical
1.1. Desenvolvimento evolutivo da inteligência musical
1.2. Pontos-chave para desenvolver a inteligência musical
2. A Inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal: inteligências pessoais
2.1. Desenvolvimento evolutivo das inteligências pessoais
2.2. Pontos-chave para desenvolver as inteligências pessoais
3. Inteligência naturalista
3.1. Desenvolvimento evolutivo da inteligência naturalista
3.2. Pontos-chave para desenvolver a inteligência naturalista
Anexo 1. Os dilemas utilizados por Kohlberg
Anexo 2. Exercício: A minha própria janela
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WEDDING PLANNER (120H)

Tendo em conta o aumento da importância de uma boa organização dos casamentos, assim como a dificuldade 
que a mesma costuma gerar nos noivos, a função do Wedding Planner torna-se cada vez mais prática quando 
se pretender controlar todos os elementos do enlace matrimonial.

Com este curso pretende-se proporcionar os principais elementos que um Wedding Planner deve conhecer, 
oferecendo as estratégias necessárias para desenvolver as funções de desenho e execução dos diferentes tipos 
de casamentos, fundamentalmente em relação à gestão da própria empresa de organização de casamentos, a 
contratação e coordenação de fornecedores e assessoria dos noivos.

1) WEDDING PLANNER: A PROFISSÃO
1. O que é e o que faz um Wedding Planner
1.1. Porque nasce a figura do Wedding Planner
1.2. Características pessoais e profissionais de um Wedding Planner
1.3. Serviços a oferecer
2. A empresa. Como começar?
2.1. Passos para criar a sua empresa de Wedding Planner
2.1.2. Fornecedores básicos. O que conhecer cada um deles
2.1.3. Dados a ter em conta para a contratação de um fornecedor
2.1.4. Contrato com os fornecedores
3. O cliente: os noivos
3.1. A relação entre o Wedding Planner e os noivos
3.2. Tipos de noivos e como lidar com eles
3.3. Contrato
3.3.1. Passos na contratação do Wedding Planner pelos noivos

2) OS CASAMENTOS
1. A evolução dos casamentos
2. Casamentos religiosos
2.1. Trâmites dos casamentos católicos
2.2. Desenvolvimento dos casamentos católicos
3. Os casamentos civis
3.1. Procedimento dos casamentos civis
3.2. Desenvolvimento dos casamentos civis
3.2.1. Rituais nas cerimónias civis

3) ORGANIZAÇÃO DE UM CASAMENTO
1. Desenho de um casamento
1.1. Reuniões com os noivos
1.2. Procura de estilo
1.3. Painel de inspiração
1.4. Calendário de trabalho
2. Durante a organização de um Casamento
2.1. Contratação de fornecedores e serviços
2.1.1. Espaços
2.1.2. Banquete e catering
2.1.3. Decoração
2.1.4. Fotografia e vídeo
2.1.5. Papelaria
2.1.6. Transporte
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2.1.7. Música
2.1.8. Outros
3. Coordenação do dia do casamento
3.1. O ensaio da cerimónia
3.2. A assistência ao casamento
4. Pós-casamento
Anexo 1. Primeira entrevista aos noivos

4) ASSESSORIA DE IMAGEM
1. Assessoria à noiva
1.1. Vestidos de noiva
1.1.1. A cauda de noiva
1.2. Acessórios da noiva
1.3. Tratamento de beleza da noiva
2. Assessoria do noivo
2.1. Indumentária do noivo
2.2. Acessórios do noivo
2.3. Tratamentos de beleza do noivo
3. Cortejo nupcial
4. Etiqueta nos casamentos
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COACHING NUTRICIONAL (150H)

O aumento da prevalência de sobrepeso converteu-se numa causa de preocupação, devido tanto à sua relação 
direta com doenças crónicas, como à pressão existente em relação a valores estéticos que faz com que grande 
parte da população apresente componentes emocionais importantes em relação à comida.

Tendo em conta que grande parte dos fracassos no seguimento de hábitos alimentares saudáveis não se devem 
à falta de informação nutricional, torna-se evidente que é necessária a implicação ativa das pessoas no seu 
próprio processo de assessoramento nutricional para propiciar o seu empoderamento e facilitar a adesão ao 
mesmo.

A partir desta perspetiva, o coaching nutricional aparece como uma metodologia adequada, através da qual o 
cliente identifica e vence os seus próprios obstáculos, cria o entorno adequado e adota a atitude e a determi-
nação necessária para conseguir a mudanças na sua alimentação, conseguindo também melhorar outros aspe-
tos da sua pessoa e do seu estilo
de vida.

1) FUNDAMENTOS DO COACHING NUTRICIONAL
1. O que é o coaching? Motivação intrínseca e dieta
1.1. Coaching e outros processos semelhantes de intervenção
2. Origens e influências do coaching
2.1. Influências filosóficas
2.2. Influências psicológicas
2.3. Outras influências
3. Escolas de coaching
4. Tipologias de coaching
5. Modelos de coaching
6. O coach: competências chave no coaching
6.1. Código deontológico en coaching
7. Coaching nutricional
7.1. Teorias que influem no âmbito do coaching nutricional
7.1.1. Teoria da autodeterminação
7.1.2. Modelo transteórico da mudança
7.1.3. Entrevista motivacional

2) O PROCESSO DE COACHING
1. Processo de coaching
1.1. Características dos processos de coaching nutricional
1.2. Fase 1: diagnóstico Inicial
1.3. Fase 2: início e desenho do processo
1.4. Processo de coaching
1.5. Acompanhamento e avaliação

3) FERRAMENTAS E TÉCNICAS PARA O COACHING NUTRICIONAL
1. Ferramentas e técnicas de comunicação
1.1. Técnicas interrogativas: perguntas
1.2. A comunicação verbal
1.3. A comunicação não verbal
1.3.1. Comportamento cinésico
1.3.2. Paralinguagem
1.3.3. Proxémica
1.4. A escuta ativa
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2. Ferramentas e técnicas para a mudança cognitiva
2.1. Pensamentos automáticos e distorções cognitivas
2.2. As dissonâncias cognitivas: relação entre comportamentos e atitudes
2.3. Auto-sabotagem
3. Outras técnicas e ferramentas
3.1. Estratégias de ensino para a prática do coaching

4) EDUCAÇÃO NUTRICIONAL
1. Alimentação e nutrição. Conceitos
2. Composição dos alimentos
2.1. Hidratos de carbono
2.1.1 Digestão, absorção e metabolismo dos hidratos de carbono
2.1.2. Necessidades de hidratos de carbono
2.2. As proteínas
2.2.1. Digestão, absorção e metabolismo das proteínas
2.2.2. Fontes e qualidade das proteínas
2.3. Gorduras
2.3.1. Digestão, absorção e metabolismo das gorduras
2.4. As vitaminas
2.4.1. Fatores que afetam à absorção de vitaminas
2.5. Água
2.6. Os minerais

5) COACHING NUTRICIONAL PARA A PERDA DE PESO
1. Avaliação do estado nutricional
1.1. As necessidades energéticas em pessoas saudáveis
1.1.1. Como medir o gasto energético?
1.2. O peso corporal
2. Objetivos nutricionais na dieta equilibrada
2.1. A dieta mediterrânea como exemplo de dieta saudável
2.2. Fast food: antagonismo da dieta saudável
2.3. Dietas milagrosas
2.4. Dietas hipocalóricas
2.4.1. Quanto é possível emagrecer com uma dieta hipocalórica?
2.4.2. Porque se abandonam as dietas?
3. Recomendações dietéticas
4. O ciclo de comer emocional
5. Coaching nutricional para a perda de peso
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TERAPIA ASSISTIDA POR ANIMAIS (150H)

No âmbito dos serviços sócio-sanitários, as Intervenções Assistidas por Animais estão a ser cada vez mais pro-
curadas e, dentro das mesmas, devido à sua maior acessibilidade, o animal que mais se utiliza nos vários tipos 
de centros que requerem esta modalidade terapêutica é o cão.

A Terapia Assistida por Animais é uma modalidade de intervenção direta para a consecução de objetivos pre-
determinados, na qual participa um animal de terapia que reúne umas características específicas. Estas inter-
venções dirigem-se ao benefício físico, social, emocional e cognitivo numa grande variedade de contextos, e 
podem ser realizadas individualmente ou em grupo.

De um modo geral, definem-se dois tipos de intervenções: o mais básico, que consiste apenas em disfrutar da 
companhia do animal e que se traduz em benefícios físicos e psíquicos; e outro, com objetivos específicos de 
tratamento individual e na qual o animal faz parte do programa terapêutico.

1) TERAPIA ASSISTIDA POR ANIMAIS
1. Terapia assistida por animais
1.1. Origem
1.2. Conceito e classificação
2. Modalidades
2.1. Hipoterapia
2.2. Definoterapia
2.3. Terapia com animais de companhia
3. Destinatários
4. Benefícios
5. Contribuições científicas que apoiam a terapi assistida por animais 

2) TERAPIA ASSISTIDA POR CÃES
1. Terapia assistida por cães
1.1. Porquê cães nas terapias assistidas por animais?
2. Metodologia da terapia assistida por cães
2.1. Equipa multidisciplinar nas intervenções assistidas por cães
3. A escolha do cão de terapia
3.1. Bem-estar dos cães de terapia
Anexo 1. Ethotest
Anexo 2. Pet Partners
Anexo 3. Animal Assited Intervention International

3) O CÃO DE TERAPIA
1. O cão doméstico
2. Escolha do cão de terapia
3. O comportamento do cão
3.1. A comunicação no cão
3.2. As diferenças comportamentais nos cães
4. A preparação do cão de terapia
4.1. A socialização
4.2. Adestramento
4.2.1. Sistemas de adestramento
Anexo 1. Teste De Campbell
Anexo 2. C-Barq
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MINDFULNESS (150H)

MINDFULNESS é um termo que se aplica a um tipo de meditação que consiste em concentrar-se voluntariamen-
te no momento presente com atenção plena ao que está a acontecer nesse momento e sem emitir juízos sobre 
aquilo que acontece.

Realmente, é uma adaptação ocidentalizada da meditação VIPASSANA, oriunda da Índia, que procura “ter cons-
ciência do momento presente ou da realidade”, realizada por JonKabat-Zinn nos anos 70 e que desde então se 
foi estendendo a vários países, contanto cada dia que passa com mais praticantes e proporcionando benefícios 
numa ampla gama de aspetos da vida no Ocidente, desde a escola aos hospitais, passando pelo âmbito profis-
sional e pelo crescimento ou melhoria pessoal
.
Está demonstrado que praticar 30 minutos de Mindfulness por dia, produz vários benefícios em aspetos como a 
redução dos níveis de stress e de ansiedade, melhoria do rendimento nos estudos e potenciação da autoestima 
e da confiança em si mesmo. Mas, a pesar de isso ser muito importante, não é o aspeto mais importante da 
prática de Mindfulness.

O que o Mindfulness te oferece, mais do que qualquer outra técnica de meditação ou de melhoria pessoal, é a 
possibilidade de ser realmente consciente da tua vida: normalmente estamos tão metidos nos nossos pensa-
mentos que quase não prestamos atenção ao que está a acontecer ao nosso lado e vão-se passando os dias, 
os meses e os anos, funcionando em “piloto automático”, pelo que estamos a perder uma parte importante da 
nossa vida sem ser conscientes dela.

Mindfulness tem muito para te oferecer sempre que tenhas a vontade suficiente para entrar na sua prática de 
forma constante e regular. É um desafio que tens pela frente, que só é apto para aqueles que querem disfrutar 
plenamente da vida.

1) ENTRANDO NO MINDFULNESS
1. Introdução
2. O que é o mindfulness
3. Breve História do mindfulness
4. Modalidade “Fazer” e modalidade “Ser”
5. Desmontando alguns mitos sobre o mindfulness
6. A atitude para praticar mindfulness
7. Conhecendo o stress
8. Funcionar em modo automático
9. Concentrar-se na respiração
10. Observar o pensamento
11. Desenvolvendo a atenção plena e a consciência

2) INICIANDO A PRÁTICA DO MINDFULNESS
1. Mindfulness e compaixão
2. O problema da motivação em mindfulness
3. Dificuldades ao começar a prática de mindfulness
4. Onde, quando, quanto e como se deve meditar?
5. Analisando o que acontece na mente
6. Que postura se deve utilizar para começar a meditar?
7. Fases da meditação
8. Problemas que podem aparecer durante a prática de mindfulness
9. Diário de mindfulness

3) PRATICANDO MINDFULNESS
1. Programa para integrar exercícios de mindfulness no seu dia a dia
2. Práticas informais de mindfulness ou como inclui mindfulness na vida quotidiana
3. Práticas de mindfulness
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3.1. Meditações básicas em mindfulness
3.1.1. Meditação em três minutos
3.1.2. Meditação da uva passa
3.1.3. Meditação da respiração consciente
3.1.4. Meditação Body-Scan ou Leitura do corpo
3.1.5. Meditação a andar passo a passo
3.2. Meditações avançadas em mindfulness
3.2.1. Meditação da respiração com atenção às sensações do corpo
3.2.2. Meditação para a observação dos pensamentos
3.2.3. Meditação para deixar passar as emoções
3.2.4. Meditação para se desprender dos juízos
3.2.5. Meditação num objeto
3.2.6. Meditação dos cinco sentidos
3.2.7. Meditação da montanha
3.2.8. Meditação da bondade amorosa ou do amor benevolente
4. Mindfulness em movimento consciente
5. Mindfulness e compaixão
5.1. Práticas informais
5.2. Práticas formais
6. Conclusões finais
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ANIMAÇÃO GERIÁTRICA (150H)

A palavra animação implica distinções dependendo de se associa a um ou outro coletivo. Quando associamos 
animação e terceira idade, devemos ser conscientes de que o principal objetivo é oferecer uma melhoria na 
qualidade de vida dos idosos. Este coletivo, até há pouco tempo, era definido com base em doenças e depen-
dência e os profissionais especializados em geriatria eram considerados como profissionais assistencialistas. 
Atualmente são a motivação, a autoconfiança ou a participação social fatores chave para manter e/ou melhorar 
a qualidade de vida nos idosos. Desde esta perspetiva, os animadores especializados no coletivo de idosos têm-
se vindo a configurar como profissionais emergentes.

O curso oferece uma série de elementos conceptuais, metodológicos e práticos que permitem que profissionais 
ou pessoas interessadas na animação ou apoio geriátrico possam realizar tanto atividades de animação como 
exercícios de atividade física com pessoas da terceira idade.  

1) ABORDAGEM TEÓRICA DO ENVELHECIMENTO
1. Conceptualização da velhice
1.1. Da abordagem deficitária da deterioração ao envelhecimento ativo
1.2. Atividade física no envelhecimento
2. Características do processo de envelhecimento
2.1. Características físicas do envelhecimento
2.2. Características do envelhecimento cognitivo
2.3. Características psicossociais do envelhecimento
2.4. Principais doenças neurodegenerativas associadas ao envelheciment

2) PLANEAMENTO DA ANIMAÇÃO GERIÁTRICA
1. Animação geriátrica
1.1. O conceito de lazer e tempo livre no envelhecimento
2. O animador geriátrico
2.1. O jogo na terceira idade
3. Planeamento da animação geriátrica
3.1. Níveis de planeamento
3.2 Processo de planeamento de projetos de animação geriátrica
3.2.1 Fase de diagnóstico: identificação de necessidades e análise contextual
3.2.2. Fase de definição do projeto
3.2.3 Fase de intervenção
3.2.4 Fase de avaliação
Anexo 1. Inventário de interesses ocupacionais de lazer

3) EXERCÍCIO FÍSICO PARA PESSOAS IDOSAS
1. Definição de conceitos
2. Atividade físico-desportiva e exercício físico com pessoas idosas
2.1. Programas físico-desportivos focados na terceira idade
2.2. Princípios gerais para os programas de atividades físicas com pessoas idosas
2.3. Diretrizes gerais para a preparação das sessões
2.4. Exercícios de resistência e aeróbicos
2.5. Exercícios de fortalecimento
2.6. Exercícios de equilíbrio
2.7. Exercícios de alongamentos e flexibilidade
2.8. Exercícios de relaxamento
Anexo 1. Inquérito De Aptidão Para O Exercício Fisico (C-AEF)
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COACHING (200H)

No processo de transformação social em que vivemos, o coaching, mais do que uma disciplina em auge, apa-
rece como uma necessidade para fazer as coisas melhor, para a excelência pessoal e social. A atual conjuntura 
exige-nos um maior aprofundamento e uma maior velocidade na implantação de mudanças o que, geralmente, 
requer estímulos de aceleração de modo a não perder as oportunidades de permanecer e crescer.

Com a formação em Coaching poderá adquirir competências e habilidades técnicas específicas para ajudar o 
coachee (cliente) no seu processo de melhoria e de mudança, desenvolvendo o seu potencial através de uma 
metodologia estruturada. Essa metodologia baseia-se no diálogo entre coach e coachee e o seu objetivo final é 
alcançar uma melhoria das capacidades sócio-pessoais do coachee, usando os seus recursos e habilidades, os 
quais já possuía, mas não tinham sido suficientemente potenciados.

Atualmente, o coaching é uma das profissões sociais com maior crescimento e em Divulgação Dinâmica aposta-
mos por uma formação especializada nesta nova área. Formação que, de uma maneira interdisciplinar, se centra 
nos aspetos psicológicos e sociais elacionados com a excelência pessoal e social e nas principais técnicas e 
ferramentas que permitem desenvolver processos de coaching de forma profissional.

1) FUNDAMENTOS DO COACHING
1. Origem e definição de coaching
1.1. Coaching e outros processos de intervenção semelhantes
1.2. Escolas de coaching
2. Tipos e modelos de coaching
2.1. Tipos de coaching
2.1.1. Segundo o número de pessoas
2.1.2 Segundo a finalidade
2.1.3. Segundo o método
2.2. Modelos de coaching
2.2.1. Modelo Básico ou CRA
2.2.2. Modelo GROW
2.2.3. Modelo OUTCOMES
2.2.4 Modelo ACHIEVE
2.2.5. Modelo IESEC
2.2.6. Modelo ABC
2.2.7 Modelo das cinco fases
3. O coach
3.1. Perfil pessoal e profissional do coach
3.2. Atitudes do coach
3.3. Habilidades do coach
3.3.1. Habilidades pessoais
3.3.2. Habilidades sociais e de comunicação
3.4. Competências profissionais do coach
3.5. Código Deontológico
Anexo 1. Teste de avaliação das habilidade do coach

2) A METODOLOGIA DO COACHING
1. Metodologia do processo de coaching
1.1. O Processo de coaching
1.1.1. Diagnóstico inicial
1.1.2. Início. Desenho do processo
1.1.3. Processo de coaching
1.1.4. Seguimento e avaliação
2. Ferramentas do coaching
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Anexo 1. Modelo de contrato
Anexo 2. Modelo de acordo 1
Anexo 3. Modelo de acordo 2

3) MOTIVAÇÃO E PROCESSOS DE MUDANÇA
1. Motivação motivos e necessidades
1.1. Teorias sobre a motivação
1.1.1. Teorias motivacionais centradas nas necessidades
1.1.2. Teorias motivacionais centradas no processo
1.2. O ciclo motivacional
1.3. Algumas questões a ter em conta para os processos de coaching
2. Processo de mudança
2.1. Modelo Transteórico da Mudança
2.2. Implicações do modelo transteórico na prática do coaching

4) COACHING E REESTRUTURAÇÃO COGNITIVA
1. Coaching e reestruturação cognitiva
2. Pensamentos automáticos e distorções cognitivas
3. Crenças irracionais
3.1. A teoria ABC. Terapia racional emotiva comportamental (TREC) de Albert Ellis
4. Dissonância cognitiva: relação entre comportamento e atitudes
4.1. Modelos explicativos da dissonância cognitiva
4.1.1. Modelo da livre escolha
4.1.2. Modelo da complacência induzida
4.1.3. Modelo da desconfirmação de crenças
4.1.4. Modelo da justificação do esforço
4.2. Dissonância cognitiva e coaching
5. Autossabotagem
6. Heurística e distorções na tomada de decisões
Anexo 1. Inventário de pensamentos automáticos
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FITNESS E NUTRIÇÃO (200H)

Atualmente, um grande número de pessoas, nalgum momento das suas vidas, decide optar por praticar exer-
cício físico, sem orientações que contibuam a conseguir um adequado desenvolvimento ou cumprimento dos 
objetivos e sem seguir uma pautas mínimas importantes para conseguir que esse exercício favoreça os diferen-
tes objetivos que se costumam procurar: saúde, estética ou melhoria funcional.

O curso que apresentamos de “Fitness e Nutrição” abrange os conhecimentos teóricos e práticos da área físi-
co-desportiva: avaliar a forma física, preparação e treino, nutrição... prestando uma especial atenção aos con-
teúdos que melhor se adequam às necessidades da prática de atividade física com uma finalidade de saúde e 
bem-estar.

1) A ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA À SAÚDE
1. A atividade física orientada à saúde
2. A condição física
2.1. A resistência
2.2. Flexibilidade
2.3. Força
2.4. Velocidade

2) AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO FÍSICA EM FITNESS
1. Avaliação da condição física em Fitness
1.1. Teste de condição física
1.2. Avaliação da composição corporal
1.3. Sinais vitais: frequência cardíaca e tensão arterial
1.4. Avaliação da estática do ráquis

3) PRINCÍPIOS DO TREINO E DA PREPARAÇÃO FÍSICA
1. Treino e preparação física
2. Conceitos básicos e teorias
2.1. Carga
2.2. Carga de treino
2.2.1. Conteúdo da carga
2.2.2. Natureza da carga
2.2.3. Organização da carga
2.3. Adaptação
2.4. Fatiga
3. Princípios biológicos
4. Princípios pedagógicos

4) BASES GERAIS PARA O TREINO EM FITNESS
1. Bases gerais para o desenho de programas de treino em ginásios e salas de fitness
1.1. O perfil dos clientes em ginásios
1.2. Objetivos de treino
1.3. Temporalização
1.4. A carga de treino em fitness
1.5. Aspetos psicossociais do treino em ginásios e atividades de fitness
2. Plano de treino: exercícios individuais
2.1. Programação e organização de sessões de musculação
3. Programa cardiovascular em aula coletiva
4. Programa de treino muscular em aulas coletivas

Voltar ao catálogo ¡INSCREVA-SE!
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5) NUTRIÇÃO E FITNESS
1. Alimentação e Nutrição: conceitos básicos
2. Composição dos alimentos
2.1. Hidratos de Carbono
2.2. Proteínas
2.3. Gorduras
2.4. Vitaminas
2.5. Minerais
2.6. Água
3. Avaliação do estado nutricional
3.1. Como medir o gasto energético
4. Objetivos nutricionais de uma dieta equilibrada
5. Nutrição e desporto
6. Fitness, nutrição e perda de peso
7. Suplementos e auxiliares ergogénicos



Área de
Recursos Humanos 
e Relações Públicas
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SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (200H)

Os processos de seleção de Recursos Humanos para as organizações têm evoluído a grandes passos nos últimos 
tempos, prestando-se cada vez mais atenção à seleção do talento apropriado para cada posto de trabalho.
Na atualidade podem-se encontrar diferentes estratégias e provas que facilitam uma avaliação ótima e adequa-
da a cada circunstância. Além do mais, as novas tecnologias permitem introduzir novas formas de abordar os 
processos de seleção de forma a que sejam mais rápidos e específicos.

Neste curso proporcionam-se os conhecimentos teóricos e ferramentas práticas necessárias para a gestão de 
um processo de seleção completo, passando pelo seu desenho e seleção até chegar à avaliação e contratação 
da pessoa.

1) O PROCESSO DE SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
1. A seleção de recursos humanos
1.1. Modelos de seleção de recursos humanos
1.2. A seleção com base em competências
2. Etapas do processo de seleção
3. Análise das necessidades da organização
3.1. Análise e Descrição de Postos de Trabalho (ADPT)
3.1.1. Técnicas para a análise dos postos de trabalho
4. Desenho do processo de seleção
5. O recrutamento e a sua planificação
5.1. Tipos de recrutamento
5.1.1. Recrutamento interno
5.1.2. Recrutamento externo
6. Atração do talento nos processos de seleção
6.1. Inbound recruiting: recrutamento centrado no candidato
6.2. Talent acquisition manager: o responsável de captação de talento
6.3. Employer Branding: a imagem de marca
6.4. Headhunters: empresas especialistas em caça-talentos

2) AVALIAÇÃO E DECISÕES NA SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
1. A pré-seleção de candidatos
1.1. A entrevista prévia
2. A avaliação de candidatos
2.1. Provas médicas e físicas
2.2. Provas psicotécnicas
2.3. Dinâmicas de grupo
2.4. Grafologia
2.5. Provas profissionais e situacionais
2.6. Entrevistas de seleção
2.6.1. Entrevista por competências
2.6.2. Guia básica para as entrevistas
2.6.3. Pautas de linguagem não verbal numa entrevista
3. A avaliação do candidato
3.1. Pedido de referências
3.2. Tomada de decisões
4. A contratação
4.1. O processo de acolhimento
4.2. Acompanhamento e incorporação definitiva
Anexo 1. Provas psicotécnicas mais utilizadas na seleção de pessoal
Anexo 2. Teste de personalidade nos processos de seleção

Voltar ao catálogo ¡INSCREVA-SE!
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3) A SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E AS NOVAS TECNOLOGIAS
1. Novas tecnologias na análise de necessidades e desenho do processo
1.1. A proteção de dados na seleção online
2. Novas tecnologias no recrutamento e na pré-seleção
2.1. Webs corporativas
2.2. Portais de emprego
2.3. Redes sociais
2.3.1. Ferramentas de emprego nas redes sociais
2.4. Big Data
2.4.1. Software de recrutamento
2.5. Dispositivos móveis
2.6. Networking e feiras de recrutamento
2.7. O currículo digitalizado
3. Novas tecnologias na avaliação de candidatos
3.1. Teste online
3.2. Gamificação
3.3. Novas tecnologias nas entrevistas
3.3.1. A vídeo-entrevista
3.3.2. A inteligência artificial nos processos de seleção
4. Novas tecnologias na contratação e no acolhimento



Área de
Sociedade e 
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EDUCAR EM CENTROS DE MENORES (100H)

No âmbito da intervenção social que se realiza nas instituições tutelares de menores, tanto nas de titularidade 
pública como nas que dependem de fundações ou associações, a formação dos seus profissionais em técnicas 
educativas para a melhoria da convivência constitui um elemento fundamental.

No Campus de Divulgação Dinâmica apostamos firmemente pelo desenvolvimento de programas de formação 
para estes profissionais, que contribuam a melhorar a qualidade da atenção prestada e do serviço nos centros 
de menor e a incluir medidas educativas específicas como estratégias de redução de fatores de risco, com base 
numa metodologia de trabalho sócio-educativa que se complemente com outras ações e/ou atuações preven-
tivas.

1) CENTROS TUTELARES DE MENORES
1. Enquadramento legal
1.1. Declaração dos Direitos da Criança
1.2. Convenção dos Direitos da Criança
1.3. A Constituição da República Portuguesa
1.4. Legislação Ordinária
2. O papel do Serviço Social
3. O que são os centros tutelares de menores?
3.1. Funções e finalidades
3.2. Tipos de centros
3.3. Programas de acolhimento
3.4. Perfil dos destinatários
3.5. Situações que levam ao ingresso centros tutelares
3.5.1. Maus-tratos em crianças e jovens
3.5.2. Menores estrangeiros não acompanhados (MENAS)
3.6. Trabalhadores dos centros
3.6.1. Competências dos profissionais que trabalham com menores
3.6.2. Código deontológico dos profissionais
4. Características da infância e da adolescência
4.1. Infância: aspetos físicos, cognitivos e psicossociais
4.2. Adolescência: aspetos físicos, cognitivos e psicossociais
Anexo 1. Estrutura institucional do centro educativo dos olivais

2) INTERVENÇÃO SOCIOEDUCATIVA EM CENTROS TUTELARES DE MENORES
1. A intervenção socioeducativa
1.1. Princípios gerais da intervenção socioeducativa
1.2. Documentos do Centro
1.3. Fases de intervenção
1.4. Avaliação da intervenção
2. Áreas de intervenção
2.1. Área de vida quotidiana
2.2. Área da saúde
2.3. Área de autonomia e responsabilidade
2.4. Área de formação escolar e profissional
2.5. Área de recreio e lazer
2.6. Área de família
2.7. Áreas específicas
3. A História da Vida como ferramenta de intervenção
3.1. Decálogo para antes de começar
3.2. Momentos para trabalhar história de vida

Voltar ao catálogo ¡INSCREVA-SE!
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3.3. Como trabalhar a história de vida. Técnicas e estratégias
Anexo 1. Cofre do tesouro
Anexo 2. Livro de família
Anexo 3. Caminho de vida
Anexo 4. Ecomapa
Anexo 5. Fluxograma

3) PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO EM CENTROS TUTELARES DE MENORES
1. Problemas de comportamento e perturbações de comportamento
1.1. Conceitualização
1.2. Classificação das perturbações de comportamento
1.2.1. Perturbações graves de comportamento
1.2.2. Padrões de comportamentos problemáticos
1.3. Fatores de risco de problemas de comportamento
1.4. Prevenção dos problemas de comportamento
1.4.1. Convivência e pautas de comportamento nos centros
1.4.2. Comportamento contrários às normas de convivência
1.5. Intervenção em caso de problemas de comportamento
1.5.1. Técnicas de modificação de comportamento
1.5.2. Tipos de reforço
2. O comportamento antissocial
2.1. Conceitualização
2.2. Teorias explicativas
2.2.1 Teorias ecológicas
2.2.2. Teorias da aprendizagem
2.2.3. Teorias da estrutura social defeituosa
2.2.4. Uma teoria integradora
2.3. Fatores de risco do comportamento antissocial
3. A mediação como estratégia para a resolução de conflitos
4. Situação de crise
4.1. A desativação de situações explosivas
4.2. Técnica de intervenção em crise: a intervenção no espaço vital
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PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (150H)

Atualmente, os eventos, quer no âmbito cultural como no âmbito social e empresarial constituem um importan-
te sector produtivo da economia.

Em Divulgação Dinâmica somos conscientes da procura profissional que está a ter a organização de eventos 
em qualquer dos seus formatos e propomos esta ação formativa para capacitar no desenho, gestão e ativação 
de todos aqueles elementos necessários para gerir o êxito dos mesmos, prestando uma atenção específica à 
dimensão criativa, às técnicas de protocolo e as funções de coordenação e acompanhamento.

1) PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
1. Os eventos
1.1. Classificação de eventos
2. O organizador de eventos
2.1. Equipas de trabalho nos eventos
3. Produção e organização de eventos
3.1. Etapas do processo de organização de eventos
3.2. Metodologia da produção e organização de eventos
3.2.1. Níveis e versões do projeto
4. Proposta metodológica para produção e organização de eventos
4.1. Planificação estratégica
4.2. Planificação organizativa
4.3. Produção do evento
4.4. Avaliação
Anexo 1. Recomendações sobre acessibilidade

2) TÉCNICAS E FERRAMENTAS PARA A PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS I 
1. O briefing
2. Produtos de comunicação nos eventos
2.2. Credenciais
3. Técnicas criativas
3.1. Brianstorming
3.2. Análise morfológica
3.3. Painel de inspiração
4. Técnicas de programação
4.1. Diagrama de Gantt
4.2. Método PERT/CPM
4.3. Orçamento e base de dados de fornecedores
5. Técnicas de negociação
5.1. Estilos de negociação
5.2. Técnicas de negociação

3) TÉCNICAS E FERRAMENTAS PARA A PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS II
1. Técnicas sensoriais
1.1. Técnicas visuais
1.2. Técnicas auditivas
1.3. Técnicas olfativas
1.4. Técnicas gustativas
1.5. Técnicas do tato
2. Técnicas de avaliação: metodologia ROI
3. Técnicas de protocolo em eventos

Voltar ao catálogo ¡INSCREVA-SE!
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3.1. Normas sobre protocolo
3.2. Regras básicas de protocolo oficial
3.2.1. Sobre o protocolo do anfitrião
3.2.2. Sobre a presidência do ato. O lugar de honra
3.2.3. Ordem protocolar da presidência
3.2.4. A ordem dos convidados
3.3. Regras básicas de protocolo social
3.4. Regras básicas de protocolo empresarial
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INTERVENÇÃO EM GRUPOS EM RISCO DE EXCLUSÃO SOCIAL (200H)

Nas sociedades sempre existiram grupos de pessoas que por um motivo ou por outro, sofrem risco de exclusão 
social, grupos que, devido à sua condição social ou pessoal são total ou parcialmente excluídos de uma parti-
cipação plena na sociedade em que vivem, o que os priva de oportunidades, lhes dificulta o acesso a recursos 
económicos e sociais e, portanto, os afasta do resto da sociedade.

Além dos principais grupos em risco de exclusão social – pessoas com deficiência, reclusos, imigrantes, etc. – as 
alterações sociais e económicas que se têm vindo a verificar, fazem-nos ter muito presentes outras formas de 
exclusão social de grupos vulneráveis. Atualmente, a inclusão social aparece como o maior desafio para cons-
truir e manter a coesão social e a recuperação económica.

Em Divulgação Dinâmica apostamos firmemente pelo desenvolvimento de programas de formação para pro-
fissionais que trabalham em educação e inclusão social e que contribuem não só a melhorar a qualidade na 
atenção e no serviço a grupos que estão em situação de exclusão, mas também a incluir medidas sociais e 
educativas específicas como estratégias redutoras dos fatores de risco para estes grupos.

1) TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO EM INTERVENÇÃO SOCIAL
1. Intervenção social
1.1. O que é?
1.2. Atores da intervenção social
2. Planificação da intervenção social
2.1. Tipos e níveis de planificação
3. Técnicas e ferramentas de investigação social
3.1. Observação
3.2. Entrevista
3.2.1. Técnicas biográficas
3.3. Inquérito
3.4. Escalas em Ciências Sociais
3.5. Outras ferramentas de investigação participativa
3.5.1. Análise SWOT ou FOFA
3.5.2. Genograma
3.5.3. Apgar familiar
3.5.4 Photovoice
3.5.5. Grupos de discussão ou de enfoque
4. As novas tecnologias na investigação social
Anexo 1. Recolha de dados jóvens
Anexo 2. Recolha de dados para idosos
Anexo 3. Apgar familiar

2) EXCLUSÃO SOCIAL E MODELOS DE INTERVENÇÃO 
1. Exclusão social
1.1. O que é?
1.2. Quais são as causas?
1.3. Pobreza, desigualdade e exclusão
1.4. Integração ou inclusão social
1.5. O papel da administração pública
1.5.1. O que são os Serviços Sociais?
2. Socialização e educação
3. Teorias explicativas da exclusão social
3.1. Teorias de aprendizagem social
3.2. Perspetiva funcionalista
3.3. Perspetiva interpretativa

Voltar ao catálogo ¡INSCREVA-SE!
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3.4. Perspetiva social
4. Modelos de intervenção social
4.1. Modelo psicossocial
4.2. Modelo de modificação de comportamento
4.3. Modelo de intervenção em crise

3) GRUPOS EM RISCO DE EXCLUSÃO SOCIAL E PAUTAS DE INTERVENÇÃO I
1. Pessoas idosas
2. Pessoas com deficiência
3. Infância e juventude
4. Mulheres

4) GRUPOS EM RISCO DE EXCLUSÃO SOCIAL E PAUTAS DE INTERVENÇÃO II
1. Toxicodependentes
2. Reclusos e ex-reclusos
3. Imigrantes e Refugiados
4. Pessoas sem habitação
5. Minorias étnicas
6. Pautas que ajudam à intervenção social de coletivos em risco de exclusão social

5) INOVAÇÃO SOCIAL: METODOLOGIA PARA A INTERVENÇÃO SOCIAL
1. Conceito de inovação social. Necessidade de inovação na intervenção social
2. Tipologia e exemplos de inovação social
3. Caracterização da inovação social contra a exclusão
4. Barreiras e condições para a inovação social contra a exclusão
5. Técnicas para a inovação social
5.1. Criatividade e pensamento associativo
5.2. Design thinking: pensamento de desenho
5.3. Observação empática
5.4. Tecnologia do Espaço Aberto (Open Space)
5.5. Trabalho na rede: Técnica Fishbowl



 (
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APRESENTAÇÃO

Mais horas, mais recursos, mais competências. E com a possibilidade de obter créditos ECTS.  Com os nossos cursos acredi-
tados pela UEMC, a sua formação terá a mesma qualidade de conteúdos de sempre, mas com a garantia de obtenção de um 
diploma com o aval universitário. Amplie os horizontes do seu futuro profissional e dê ainda mais valor ao seu currículo. Apro-
funde e amplie os seus conhecimentos e competências. 

METODOLOGIA

Durante dois meses, terá disponível o nosso Campus Virtual, ao qual deve aceder com os dados de acesso proporcionados 
no email de confirmação da matrícula. Caso não lhe seja possível concluir, tem a possibilidade de ampliar o prazo por mais 
3 meses. Um período no qual se poderá formar sem limites, aceder a X cursos disponíveis, realizar todos aqueles que sejam 
do seu interesse e com a opção de acreditar aqueles que desejar, apenas pagando a taxa administrativa reduzida exclusiva 
para os membros deste programa.

A modalidade da formação é 100% online; não marcamos nenhum ritmo, nem horários, nem datas de exames, pelo que nos 
3 meses de duração do programa pode gerir o tempo em função da sua disponibilidade, apenas deve adaptar-se à data de 
início e de termo do curso para concluir com sucesso todas as formações em que se tenha inscrito.

Através deste catálogo pode consultar a apresentação e conteúdos de cada curso e inscrever-se em todos aqueles que 
deseja realizar clicando diretamente em “Inscreva-se”. Preencha o formulário com os seus dados pessoais e dados de aces-
so ou escolha diretamente “Iniciar sessão”.

Ao aceder ao campus, aparecem todos os cursos nos quais se inscreveu a partir deste catálogo, ao qual pode voltar sempre 
que deseje inscrever-se em mais formações.

Ao pertencer ao nosso Programa de formação para voluntários, beneficia-se da possibilidade exclusiva de solicitar o diplo-
ma de cada curso pagando apenas o valor de 250€ correspondente à taxa administrativa de emissão do diploma solicitado 
para acreditar a formação realizada, não sendo, portanto, de aplicação as tarifas aplicáveis a alunos externos a este progra-
ma. Para solicitar cada diploma, pode contactar o seu gestor de referência ou solicitá-lo no próprio campus.
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DIPLOMAS ACREDITADOS PELA UNIVERSIDADE EUROPEIA MIGUEL DE CERVANTES

Os diplomas são enviados por email pela universidade num prazo de cerca de 60 dias a contar do pagamento da taxa de 
emissão do diploma, sempre e quando tenha aprovado todas as atividades de avaliação. O diploma é assinado digitalmen-
te, inclui um código QR que permite o acesso público ao site de verificação.

Para que possa acreditar a sua formação até receber o diploma da universidade, Divulgação Dinâmica emitirá um certificado 
digital de conclusão do Curso Universitário, a classificação obtida, a duração em horas, os conteúdos do curso e as compe-
tências adquiridas.

Esta formação é um curso de especialização universitária complementar, título próprio de Divulgação Dinâmica certificado 
pela Universidad Europea Miguel de Cervantes, incluíndo créditos ECTS.

Divulgação Dinâmia conta com a certificação ISO 9001:2015 que assegura a conformidade dos procedimentos utilizados no 
desempenho das suas funções com as normas de sistema de gestão da qualidade (SGQ), de reconhecimento internacional.

Exemplo de diploma:

Frontal: nome e apleidos do aluno, curso realizado, data de emissão do diploma, assinatura digital do Secretário Geral e 
código QR de verificação.

Traseira: data de registro, conteúdo do programa, carga lectiva, modalidade e data de realização do curso.
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Curso Universitário de Especializaçao: Educação Especial

Curso Universitário de Especializaçao: Transtornos da Conduta Infantil

Curso Universitário de Especializaçao: Educação Emocional

Curso Universitário de Especializaçao: PNL (Programação Neuro-linguística)

Curso Universitário de Especializaçao: Mediação

Curso Universitário de Especializaçao: Recursos Humanos

Curso Universitário de Especializaçao: Arte-Terapia

Curso Universitário de Especializaçao: Relações públicas

Curso Universitário de Especializaçao: Escolas Montessori

Curso Universitário de Especializaçao: Gestor Cultural

Cursos Universitários de Especializaçao (UEMC)

150 horas

200 horas

200 horas

200 horas

250 horas

250 horas

250 horas

250 horas

300 horas

300 horas
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EDUCAÇÃO ESPECIAL (150H) 6 ECTS

O lazer é uma das áreas mais relevantes para facilitar a inclusão das pessoas com deficiência nas diferentes es-
feras da sua vida. Neste campo, o papel do monitor de educação especial é um elemento central, especialmente 
com crianças e jovens, tendo como objetivo eliminar as possíveis barreiras existentes para a sua participação e 
contribuir com adaptações e recursos necessários para o seu bem-estar.

Através deste curso pretende-se proporcionar às pessoas interessadas os elementos conceituais, metodoló-
gicos e práticos que permitam, por um lado, o conhecimento das necessidades que possam ter as crianças e 
jovens com deficiência e, por outro, levar a cabo a planificação e execução de grupos e atividades de lazer em 
que participarem.

1) INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO ESPECIAL
1. Delimitação de conceitos
2. Evolução nas respostas sociais à deficiência
2.1. Modelos de abordagem
3. Modalidades de escolarização, ocupacionais e de lazer
4. Tipos de deficiência
4.1. Deficiência física
4.2. Deficiência sensorial
4.2.1. Deficiência visual
4.2.2. Deficiência auditiva
4.2.3. O desenvolvimento sócio-afetivo na deficiência sensorial
4.3. Deficiência Intelectual

2) LAZER INCLUSIVO: ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS
1. Introdução à planificação
2. Apresentação e finalidades
3. Destinatários
3.1. Avaliação das famílias dos destinatários
3.2. Fatores que podem influenciar a inadaptação e a exclusão dos destinatários nos grupos de lazer
4. Objetivos
5. Conteúdos
6. Metodologia e atuações
6.1. Adaptações metodológicas em pessoas com deficiência
6.2. O monitor nos projetos de lazer inclusivo
7. Fatores organizativos
7.1. Fases no desenvolvimento de grupos
8. Recursos
8.1. As novas tecnologias como recursos para as pessoas com deficiência
9. Avaliação
10. Orçamento

3) ATIVIDADES DE LAZER INCLUSIVO
1. Planificação de atividades
1.1. Organização temporal das sessões
1.2. Implicação dos participantes
1.3. Características do grupo
1.4. Concretizar atividades
2. O jogo
2.1. Valores do jogo
2.2. Guia de jogos de dinamização

Voltar ao catálogo ¡INSCREVA-SE!
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2.3. A criação de um arquivo de jogos
3. Classificação de jogos para lazer inclusivo
3.1. Jogos adaptados
3.2. Jogos sensibilizadores
4. Tipologia de atividades e jogos segundo formas de expressão
4.1. Atividades e jogos de expressão plástica
4.2. Atividades e jogos de expressão musical
4.3. Atividades e jogos de expressão corporal
4.3.1. Os contos e as atividades de incentivo à leitura como recurso expressivo
5. Tipologia de jogos e atividades segundo conteúdos
5.1. Atividades e jogos de educação ambiental
5.2. Atividades e jogos destinados a fomentar a autonomia
5.3. Atividades e jogos desportivos
5.4. Atividades e jogos de inteligência emocional e habilidades sociais
5.5. Atividades e jogos para a educação em valores

4) INTERVENÇÃO EDUCATIVA EM INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
1. Importância e necessidade da intervenção educativa na inteligência emocional
2. Métodos de avaliação da inteligência emocional
3. Intervenção na educação emocional
4. Consciência emocional
4.1. Sugestões didáticas e atividades para o desenvolvimento da consciência emocional
5. Regulação emocional
5.1. Sugestões didáticas e atividades para o desenvolvimento da regulação emocional

5) TÉCNICAS DE INTERVENÇÃO EM PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO INFANTIL
1. Intervenção em problemas de comportamento infantil
1.1. Técnicas de modificação de comportamento
1.1.1. Técnicas para aumentar comportamentos
1.1.2. Técnicas para diminuir comportamentos
1.1.3. Técnicas combinadas
1.2. Técnicas cognitivo-comportamentais
1.3. O tratamento farmacológico nos problemas de comportamento
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TRANSTORNOS DA CONDUTA INFANTIL (200H) 8 ECTS

Uma das situações mais preocupantes para pais e educadores é ver como seus filhos e alunos apresentam difi-
culdades na hora de aceitar normas ou apresentam comportamentos problemáticos que podem variar de forma 
ou intensidade, mas, frequentemente, interferem na qualidade de vida do menor e de quem convive ou trabalha 
com ele, já que dificulta seu rendimento acadêmico e afeta a vida cotidiana dentro da família.

O curso que apresentamos facilita aos pais e educadores em geral, uma formação básica nos transtornos de 
conduta infantil, proporcionando conhecimentos teóricos e práticos sobre como interceder diante dos mesmos, 
centrando- se no conhecimento dos transtornos mais frequentes: Transtorno por Déficit de Atenção e Hipera-
tividade, Transtorno Dissocial e Transtorno Opositivo- Desafiador para um diagnóstico precoce e em técnicas 
procedentes da terapia cognitiva- comportamental que se demonstraram mais efetivas.

1) TRANSTORNOS DA CONDUCTA INFANTIL
1. Problemas de comportamento e transtornos do comportamento
2. Classificação dos transtornos de comportamento infantil
2.1. Transtorno por Déficit de Atenção e Hiperactividade (TDHA)
2.1.1. Sintomas nucleares de avaliação dos TDHA
2.1.2. Etiologia
2.2. Transtorno de Comportamento ou Transtorno Dissocial (TD)
2.2.1. Diagnóstico e classificação
2.2.2. Prevalência, prognóstico e etiologia
2.3. Transtorno Negativista Desafiante (TND)
2.4. Padrões de comportamentos problemáticos
2.4.1. Condutas disruptivas na aula
2.4.2. Comportamentos agressivos
2.4.3. Violência filioparental
3. Modelos explicativos dos transtornos graves de comportamento infantil
4. Avaliação diagnóstica dos transtornos do comportamento infantil
4.1. O Eyberg Child Behavioral Inventory (ECBI)

2) TÉCNICAS DE INTERVENÇÃO EM PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO INFANTIL
1. Intervenção em problemas de comportamento infantil
1.1. Técnicas de modificação de comportamento
1.1.1. Técnicas para aumentar comportamentos
1.1.2. Técnicas para diminuir comportamentos
1.1.3. Técnicas combinadas
1.2. Técnicas cognitivo-comportamentais
1.3. O tratamento farmacológico nos problemas de comportamento

3) PREVENÇÃO EM PROBLEMAS DE CONDUTA
1. A função preventiva da família
1.1. Estilos educativos parentais
1.2. Estilos educativos docentes
1.3. Efeitos do estilo parental sobre diferentes aspetos do desenvolvimento...
1.4. Influência do estilo parental sobre os transtornos do comportamento
2. A adolescência como fator de risco
3. Algumas orientações para reduzir os problemas de comportamento

Voltar ao catálogo ¡INSCREVA-SE!
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4) INTERVENÇÃO EDUCATIVA EM INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
1. Importância e necessidade da intervenção educativa na inteligência emocional
2. Métodos de avaliação da inteligência emocional
3. Intervenção na educação emocional
4. Consciência emocional
4.1. Sugestões didáticas e atividades para o desenvolvimento da consciência emocional
5. Regulação emocional
5.1. Sugestões didáticas e atividades para o desenvolvimento da regulação emocional

5) ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A CAPACIDADE DE APRENDER
1. A aprendizagem
2. Estratégias para melhorar a capacidade de aprender
2.1. Classificação das estratégias de aprendizagem
2.2. Como ensinar estratégias de aprendizagem
3. Técnicas de estudo
3.1. Técnicas de análise
3.1.1. Leitura
3.1.2. Ideias principais
3.1.3. Notas marginais
3.1.4. O sublinhado
3.2. Técnicas de síntese
3.2.1. Esquema
3.2.2. Mapa conceitual
3.2.3 O resumo
3.3. Técnicas de memorização
3.4. Técnicas de manejo da informação: os apontamentos
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EDUCAÇÃO EMOCIONAL (200H) 8 ECTS

Educação emocional é uma inovação educativa que se vai introduzindo aos poucos nas diferentes etapas edu-
cativas com o objetivo de dar resposta à necessidade de uma educação integral que vá além do desenvolvimen-
to cognitivo e que permita aos alunos enfrentar-se às dificuldades da vida diária que possam surgir.

A educação emocional procura o crescimento integral das pessoas para conseguir um maior bem-estar na vida, 
favorecendo, além do rendimento académico, motivação, autonomia, responsabilidade e bem-estar pessoal. 
Este conjunto de habilidades provavelmente seja o maior indicador não só do sucesso pessoal, mas também de 
algo mais importante, a felicidade pessoal.

O curso que apresentamos oferece uma série de elementos conceituais, metodológicos e práticos para que 
qualquer pessoa relacionada com a educação, desde os pais aos profissionais, possa implementar estratégias 
de educação emocional.

1) INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
1. Conceitualização
2. Inteligência emocional
2.1. Modelos teóricos de Inteligência Emocional
2.1.1. Modelo de Mayer e Salovey (1995)
2.1.2. Modelo de Goleman (2000)
2.1.3. Modelo de Bar-On (1997)
2.1.4. Modelo de Cooper e Sawaf (1997)
2.1.5. Modelo de Martineaud e Engelhartn (1996)
2.1.6. Modelo de Elías, Tobías e Friedlander (1999)
2.1.7. Modelo de Boccardo, Sacia e Fontenla (1999)
2.1.8. Modelo de Rovira (1998)
2.1.9. Modelo sequencial de auto-regulação emocional. Bonano (2001)
2.1.10. Modelo de processos de Barrett e Gross (2001)
2.1.11. Modelo Integrador de Garcia-Fernández e Giménez-Mas
2.1.12. Modelo de competências emocionais de Bisquerra
3. Educação emocional
3.1. Os benefícios da educação emocional
3.2. Questionário inteligência emocional percebida TMMS-24

2) AS EMOÇÕES. DESENVOLVIMENTO E SOCIALIZAÇÃO
1. Conceptualização das emoções
1.1. Funções das emoções
1.2. As leis das emoções
2. Tipos de emoções
2.1. Análise dimensional das emoções
2.2. Análise específica ou discreta das emoções
3. Descrição de algumas emoções
4. O desenvolvimento emocional ao longo da infância e da adolescência
4.1. O desenvolvimento emocional na primeira infância
4.2. O desenvolvimento emocional desde a escolarização até à puberdade
4.3. O desenvolvimento emocional na adolescência
5. Socialização emocional
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3) INTERVENÇÃO EDUCATIVA EM IE: CONSCIÊNCIA E REGULAÇÃO EMOCIONAL
1. Importância e necessidade da intervenção educativa na inteligência emocional
2. Métodos de avaliação da inteligência emocional
3. Intervenção na educação emocional
4. Consciência emocional
4.1. Sugestões didáticas e atividades para o desenvolvimento da consciência emocional
5. Regulação emocional
5.1. Sugestões didáticas e atividades para o desenvolvimento da regulação emocional

4) INTERVENÇÃO EDUCATIVA EM IE: AUTONOMIA EMOCIONAL, COMPETÊNCIA SOCIAL E BEM-ESTAR PESSOAL
1. Competência autonomia emocional
1.1. Autoconceito e autoestima
1.2. A autonomia moral: teoria de Kohlberg
1.3. Sugestões didáticas e atividades para o desenvolvimento da autonomia emocional
2. Competência social
2.1. Habilidades sociais
2.2. Sugestões didáticas e atividades para o desenvolvimento das habilidades sociais
2.2.1. Alguns exemplos de treino em habilidades sociais
3. Competências para a vida e o bem-estar
3.1. O bem-estar subjetivo
3.2. Sugestões didáticas e atividades para desenvolvimento de competências para vida e bem-estar

5) PLANIFICAÇÃO DE WORKSHOPS DE MUSICOTERAPIA
1. Introdução aos workshops de musicoterapia para o desenvolvimento pessoal
1.1. Princípios de intervenção nos workshops de musicoterapia
2. Planificação dos workshops de musicoterapia
2.1. Apresentação e finalidades
2.2. Participantes
2.3. Objetivos e conteúdos
2.4. Metodologia e atuações
2.5. Recursos e fatores organizativos
2.6. Avaliação
2.7. Orçamento
3. Aspetos práticos dos workshops de musicoterapia
3.1. Técnicas e atividades em musicoterapia
3.2. Outras técnicas e modalidades artísticas criativas

6) TÉCNICAS DE CRIAÇÃO PLÁSTICA PARA WORKSHOPS DE ARTE-TERAPIA
1. Técnicas de criação plástica e linguagem plástico-visual
2. Elementos da linguagem plástico-visual
2.1. O ponto
2.2. A linha
2.3. A superfície ou plano: suporte, espaço e forma
2.4. Luz, textura e cor
2.4.1. Luz
2.4.2. Textura
2.4.3. Cor
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PNL (PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA) (200H) 8 ECTS

Quando se observa a forma de trabalhar de uma pessoa que tem sucesso no seu trabalho, tem-se a sensação 
de que o realiza de forma natural, aparentemente espontânea, como se o fizesse sem nenhum esforço. Por isso, 
parece algo difícil de alcançar e leva a pensar que atuar desse modo implicaria um esforço desmedido. Mas, 
Richar Bandler e John Grinder não resistiram a analisar o que faziam essas pessoas para conseguir ser brilhan-
tes nos seus respetivos campos e, assim, proporcionaram uma nova perspetiva do êxito: demonstraram que a 
excelência é algo que se pode aprender, que todas as pessoas podem ter sucesso naquilo que se proponham.

A Programação Neuro-Linguísitca é uma disciplina que abrange a aprendizagem do êxito e da excelência. Estuda 
os passos seguidos pelas pessoas que triunfaram, para depois proporcionar uma série de “receitas”, uma série 
de estratégias, desenvolvidas pelos seus criadores, que seguidas conscienciosamente, conduzem a alcançar o 
objetivo proposto, seja ele modificar um comportamento, eliminar um pensamento limitante, uma fobia ou uma 
recordação obsessiva ou conseguir êxitos profissionais.

A PNL é um mundo complexo, mas emocionante, no qual, se decide entrar, deve estar preparado, uma vez que 
corre o risco de tirar o melhor proveito de si mesmo. Assim, antes de avançar, questione-se se é um risco que 
quer correr.E, se a sua resposta é afirmativa, ânimo! Não há tempo a perder, tem aberto o caminho para a ex-
celência.

1) INTRODUÇÃO À PNL
1. Introdução
2. Definição
3. Breve história da PNL
3.1. Criadores: Bandler e Grinder
3.2. Conceito de modelagem
3.3. Primeiras publicações de PNL
4. Bases teóricas da PNL
4.1. A realidade... Existe?
4.2. Fatores que condicionam a perceção da realidade
4.2.1. Limitantes neurológicos
4.2.2. Limitantes sociais
4.2.3. Limitantes individuais
5. Os pilares da PNL
6. Aplicações da PNL
7. Pressuposições
8. Leis da mente
9. Etapas da aprendizagem

2) CHAVES DA COMUNICACÃO
1. A comunicação
2. Elementos da comunicação
3. Como se processa a informação?
4. Filtros mentais
5. Metaprogramas
6. Metamodelo da linguagem
7. Metamodelo inverso ou Modelo Milton

Voltar ao catálogo ¡INSCREVA-SE!
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3) COMEÇANDO O PROCESSO DE MUDANÇA
1. Aspetos aos que ter atenção ao trabalhar com PNL
2. Estabelecendo objetivos
3. Criando o clima para a mudança
3.1. Criando Rapport
3.2. Calibrar
3.3. Identificar posições de perceção
3.4. Detetando estratégias
3.5. Criando âncoras
3.6. Empilhamento âncoras
3.7. Trabalhando com submodalidades
3.8. Reenquadramento
3.9. Ponte para o futuro

4) NÍVEIS LÓGICOS E LINHA DO TEMPO
1. Níveis neurológicos Rober Dilts
2. Como ter acesso aos diferentes níveis lógicos
3. Como trabalhar com os níveis lógicos
4. Tipos de mudanças segundo os níveis lógicos
4.1. Mudanças remediadoras
4.2. Mudanças criadoras: capacidades, valores e experiências
4.3. Mudanças evolutivas: identidade e transpersonalidade
5. Linha do tempo
6. Exercícios com a linha do tempo
7. Conclusões
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MEDIAÇÃO NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (250H) 10 ECTS

A forma mais comum e habitual de solucionar conflitos é através dos Tribunais de Justiça. Contudo, existem vias 
alternativas à via judicial que, pela sua eficiência em tempo, despesas económicas e menor desgaste emocional 
das partes envolvidas, se encontra atualmente em alta.

Um dos métodos utilizados é a Mediação, que consiste num processo voluntário, flexível e participativo de re-
solução pacífica de conflitos, onde as duas partes envolvidas recorrem voluntariamente a uma terceira pessoa 
imparcial, o mediador, para chegar a um acordo satisfatório.

O curso que apresentamos permite o alcance de conhecimentos sobre as fases e modelos desse meio de re-
solução extrajudicial de conflitos, aprofundando nas ferramentas e técnicas de comunicação e negociação que 
podem ser utilizadas em diversos âmbitos: familiar, escolar, comunitário, etc.

1) RESOLUÇÃO DE CONFLITOS: A MEDIAÇÃO
1. Os conflitos
1.1. Conceito e definição de conflito
1.2. Teorias psicológicas que explicam o conflito
1.3. Classificação ou tipos de conflitos
1.4. Dinâmica do conflito
1.5. Estrutura do conflito
2. Métodos alternativos de resolução de conflitos
3. A mediação
3.1. Princípios básicos da mediação
3.2. Perfil profissional e funções do mediador O papel do mediador, ativo ou passivo?
3.3. Processo de mediação

2) MEDIAÇÃO: ESTRATÉGIAS E TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO
1. Estratégias e técnicas de mediação
1.1. Estratégias de mediação segundo modelos
2. Técnicas
2.1. Técnicas de comunicação
2.1.1. A escuta ativa
2.1.2. Dar y receber feedback
2.1.3. A assertividade como técnica de mediação
2.1.4. A comunicação não verbal

3) MEDIAÇÃO: TÉCNICAS INTERROGATIVAS E TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO
1. Técnicas interrogativas: perguntas
1.1. Tipos de perguntas
1.1.1. Segundo a construção
1.1.2. Segundo a intencionalidade
1.1.3. Etapas da mediação e tipologia de perguntas
2. O papel das emoções e sentimentos na mediação: técnicas e sugestões para controlar a ira
2.1. As emoções da pessoa mediadora
3. Negociação
3.1. Estilos de negociação
3.2. Diferenças culturais e estilos de negociação
3.3. Técnicas de negociação
4. Anexo 1. Análises de conflitos
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4) AVALIAÇÃO: MELHORIA DOS PROCESSOS DE MEDIAÇÃO
1. Avaliação da mediação
1.1. Momentos da avaliação
1.2. Desenho de avaliações
1.3. Procedimentos básicos para recolha de informação
2. A avaliação da mediação: aplicação prática
2.1. Tipos de avaliação segundo os âmbitos da mediação
2.2. Aspectos gerais da avaliação nos processos de mediação
2.3. Critérios avaliativos para as diferentes fases do processo de mediação
2.4. O relatório de avaliação
3. Eficácia da mediação
4. Anexos

5) CHAVES DE COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL
1. Comunicação
1.1. Tipos de comunicação
1.2. O recetor: elemento chave da comunicação. Feedback. Escuta ativa
2. Comunicação interpessoal nas entidades: o porta-voz

6) INTERVENÇÃO EDUCATIVA EM INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
1. Importância e necessidade da intervenção educativa na inteligência emocional
2. Métodos de avaliação da Inteligência Emocional
3. Intervenção na educação emocional
4. Consciência Emocional
4.1. Sugestões didáticas e atividades para o desenvolvimento da consciência emocional
5. Regulação emocional
5.1. Sugestões didáticas e atividades para o desenvolvimento da regulação emocional
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RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS (250H) 10 ECTS

A gestão de pessoas é uma das áreas do management que maior implicação tem na estratégia e na consecução 
dos objetivos do negócio. Além do mais, proporciona às empresas um valor acrescentado de competitividade 
no mercado atual. A capacidade de uma empresa para implicar as pessoas na missão, valores e metas corpora-
tivas, assim como a capacidade de conhecer as fortalezas e fraquezas das pessoas para desenvolver o potencial 
existente, faz a diferença e gera vantagens competitivas.

O curso que apresentamos pretende oferecer uma formação básica daqueles elementos conceituais, metodo-
lógicos e práticos que permitem priorizar o papel estratégico da gestão de recursos humanos nas empresas, 
passando de uma gestão tradicional dos recursos humanos para uma direção de pessoas que permita potenciar 
o factor humano das empresas, o qual constitui o verdadeiro pilar fundamental do sucesso das mesmas.

1) OS RECURSOS HUMANOS: NÚCLEO DAS ORGANIZAÇÕES
1. Os recursos humanos e a função dos recursos humanos
1.1. Etapas na função dos recursos humanos
1.2. A gestão dos recursos humanos: funções e objetivos
1.3. A direção soft e hard dos recursos humanos
2. Importância dos recursos humanos nas organizações
3. Gestão estratégica dos recursos humanos. Planificação de RH
4. Modelos de gestão de recursos humanos
4.1. Modelo de Harper e Lynch
4.2. Modelo de Werther e Davis
4.3. Modelo de Zayas
4.4. Modelo de Beer e colaboradores
4.5. Modelo de Chiavenato
4.6. Modelo de Diagnóstico, Projeção e Controlo de Gestão Estratégica (GRH DPC)
4.7. Modelo de gestão por competências
4.7.1. Tipos de competências
4.7.2. O modelo de Martha Alles

2) INTEGRAÇÃO DO TALENTO: SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
1. Seleção de recursos humanos
1.1.Planificação estratégica de recrutamento e seleção. Modelos de seleção de recursos humanos
2. O processo de recrutamento e seleção: descrição geral
2.1. Definição dos requisitos de seleção
2.1.1.Técnicas para a análise dos postos de trabalho
2.2. Criar solicitações
2.3. Pré-seleção de solicitantes
2.4. Seleção, avaliação e toma de decisões
2.4.1. Provas psicotécnicas
2.4.2. Provas profissionais e provas situacionais
2.4.3. Dinâmicas de grupo
2.4.4. A grafologia
2.4.5. Entrevistas de seleção
2.4.6. Requerimento de referências
2.4.7. Toma de decisões
2.4.8. A oferta de contratação
2.5. O acolhimento
2.6. Acompanhamento e incorporação definitiva
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3) RETENÇÃO DO TALENTO: MOTIVAÇÃO, LIDERANÇA
1. Retenção do talento e relações empresa-trabalhador
1.1. Práticas de recursos humanos para retenção do talento
2. A motivação laboral
2.1. Teorias sobre a motivação laboral
2.1.1. Teoria de necessidades de Murray (Investigação de McClelland)
2.1.2. Hierarquia de necessidades de Maslow
2.1.3. Modelo de McGregor. Teoria X e Y
2.1.4. Modelo Hierárquico ERC de Alderfer
2.1.5. Modelo de dois fatores de Herzberg
2.1.6. Teoria de valências e expectativas
2.1.7. Teoria do estabelecimento de metas de Locke
2.1.8. Teoria da equidade de Adams
2.1.9. Teoria do fluxo (Csikszentmihalyi, 1975)
2.1.10. Teoria do condicionamento operante
2.1.11. Teoria da autoeficácia de Bandura
2.2. Práticas de recursos humanos para a motivação laboral: job enrichment e empowerment
3. Liderança
3.1. Teorias da liderança
3.1.1. A liderança como característica da personalidade
3.1.2. A liderança como conduta
3.1.3. A abordagem humanista
3.1.4. A abordagem de contingência
3.1.5. A abordagem transformacional
3.2. A liderança desde a prática dos recursos humanos

4) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
1. O desempenho e a sua avaliação nas organizações
1.1. Abordagens de avaliação de desempenho
1.2. Agentes avaliadores do desempenho laboral
1.3. Métodos de avaliação de desempenho
1.3.1. Método de escalas gráficas
1.3.2. Método de seleção forçada
1.3.3. Método das frases descritivas
1.3.4. Método de investigação de campo
1.3.5. Método de incidentes críticos
1.3.6. Método de sobreposição de perfis
1.3.7. Método de comparação de pares
1.3.8. Método de estabelecimento de categorias ou classificação direta
1.3.9. Método de distribuição forçosa
1.3.10. Método de autoavaliação
1.3.11. Método de avaliação por resultados
1.3.12. Método de simulações
1.3.13. Método de 360º
1.3.14. Métodos com base em aplicações informáticas: sistemas especializados
2. O sistema de gestão do desempenho
2.1. Planificação previa
2.2. Avaliação: orientação-revisão
2.3. Planificação posterior
3. Habilidades para a avaliação do desempenho



60

3.1. Registar incidentes críticos
3.2. Realizar entrevistas de avaliação formais
3.3. Dar e receber feedback
3.4. Coaching
3.5. Planificação para a melhoria de um baixo desempenho
3.6. Planificação dos objetivos do período seguinte
3.7. Planificação para o desenvolvimento profissional
3.8. Meta-avaliação e autoavaliação
3.9. Erros ou distorções do avaliador

5) OPORTUNIDADES DE MELHORA: COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL POSITIVO
1. Prevenção de riscos psicossociais
1.1. Intervenções preventivas e paliativas
2. Psicologia organizacional positiva
2.1. Organizações saudáveis: modelos teóricos
2.1.1. Fatores mais importantes para gerar organizações saudáveis
2.2. A motivação positiva: o engagement e o flow
2.3. O capital psicológico
2.3.1. Autoeficácia
2.3.2. Otimismo
2.3.3. Esperança
2.3.4. Resiliência
2.4. A felicidade

6) AVALIAÇÃO E DECISÕES NA SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
1. A pré-seleção de candidatos
1.1. A entrevista prévia
2. A avaliação de candidatos
2.1. Provas médicas e físicas
2.2. Provas psicotécnicas
2.3. Dinâmicas de grupo
2.4. Grafologia
2.5. Provas profissionais e situacionais
2.6. Entrevistas de seleção
2.6.1. Entrevista por competências
2.6.2. Guia básica para as entrevistas
2.6.3. Pautas de linguagem não verbal numa entrevista
3. A avaliação do candidato
3.1. Pedido de referências
3.2. Tomada de decisões
4. A contratação
4.1. O processo de acolhimento
4.2. Acompanhamento e incorporação definitiva
Anexo 1. Provas psicotécnicas mais utilizadas na seleção de pessoal
Anexo 2. Teste de personalidade nos processos de seleção
Anexo 3. Perguntas mais frequentes em entrevistas de seleção
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7) CHAVES DE COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL
1. A comunicação
2. Elementos da comunicação
3. Como se processa a informação?
4. Filtros mentais
5. Metaprogramas
6. Metamodelo da linguagem
7. Metamodelo inverso ou Modelo Milton
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 ARTE-TERAPIA (250H) 10 ECTS

Nos últimos anos as atividades e a formação artística têm cada vez maior presença e procura no lazer. Por isso, 
os espaços e instituições onde as atividades plástico-visuais se utilizam como técnica principal são cada vez 
mais numerosos, sendo notória a eficácia em processos de intervenção socioeducativa e de melhoria pessoal.
As atividades artísticas, ao desenvolverem capacidades pessoais como a criatividade, a perceção, o autoconhe-
cimento, a automotivação ou a resiliência, são utilizadas como um instrumento de satisfação e melhoria pessoal 
das quais, qualquer pessoa, sem distinção, pode obter grandes benefícios.

O curso que apresentamos, proporciona a todos os interessados os elementos conceituais, metodológicos e 
práticos que permitem o desenho e a realização de workshops de arte-terapia, com especial atenção às possi-
bilidades socioeducativas e de desenvolvimento pessoal das atividades plásticas-visuais.

1) ARTE-TERAPIA PARA A INTERVENÇÃO SOCIOEDUCATIVA E O DESENVOLVIMENTO PESSOAL
1. Arte-terapia
1.1. Modalidades práticas de arte-terapia
1.2. Abordagens metodológicas da arte-terapia
1.3. Quais são os benefícios dos workshops de atividades artísticas?

2) WORKSHOPS DE ARTE-TERAPIA: ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS
1. Metodologia da arte-terapia para intervenção socioeducativa e desenvolvimento pessoal
1.1. O que são as workshops de arte-terapia?
1.2. Características dos workshops de AT para desenvolvimento pessoal
1.3. Princípios de intervenção nos workshops de AT para desenvolvimento pessoal
1.4. Planificação de workshops de AT para desenvolvimento pessoal
2. Etapas do desenvolvimento artístico
2.1. Desenvolvimento artístico infantil
2.2. O valor projetivo do desenho infantil
2.3. Características dos workshops de AT em pessoas adultas

3) TÉCNICAS DE CRIAÇÃO PLÁSTICA PARA WORKSHOPS DE ARTE-TERAPIA: ELEMENTOS DA LINGUAGEM PLÁSTI-
CO-VISUAL
1. Técnicas de criação plástica e linguagem plástico-visual
2. Elementos da linguagem plástico-visual
2.1. O ponto
2.2. A linha
2.3. A superfície ou plano: suporte, espaço e forma
2.4. Luz, textura e cor
2.4.1. Luz
2.4.2. Textura
2.4.3. Cor

4) TÉCNICAS DE CRIAÇÃO PARA WORKSHOPS DE ARTE-TERAPIA: TÉCNICAS CLÁSSICAS
1. Técnicas clássicas de criação plástica
2. Técnicas clássicas bidimensionais
2.1. O desenho
2.2. A pintura
2.2.1. Óleo
2.2.2. Acrílico
2.2.3. Aguarela
2.3. Gravura e estampagem
3. Técnicas clássicas tridimensionais: técnicas escultóricas
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5) INTERVENÇÃO EDUCATIVA EM IE: AUTONOMIA EMOCIONAL, COMPETÊNCIA SOCIAL E BEM-ESTAR PESSOAL
1. Competência autonomia emocional
1.1. Autoconceito e autoestima
1.2. A autonomia moral: teoria de Kohlberg
1.3. Sugestões didáticas e atividades para o desenvolvimento da autonomia emocional
2. Competência social
2.1. Habilidades sociais
2.2. Sugestões didáticas e atividades para o desenvolvimento das habilidades sociais
2.2.1. Alguns exemplos de treino em habilidades sociais
3. Competências para a vida e o bem-estar
3.1. O bem-estar subjetivo
3.2. Sugestões didáticas e atividades para desenvolvimento de competências para vida e bem-estar

6) PLANIFICAÇÃO DE WORKSHOPS DE MUSICOTERAPIA
1. Introdução aos workshops de musicoterapia para o desenvolvimento pessoal
1.1. Princípios de intervenção nos workshops de musicoterapia
2. Planificação dos workshops de musicoterapia
2.1. Apresentação e finalidades
2.2. Participantes
2.3. Objetivos e conteúdos
2.4. Metodologia e atuações
2.5. Recursos e fatores organizativos
2.6. Avaliação
2.7. Orçamento
3. Aspetos práticos dos workshops de musicoterapia
3.1. Técnicas e atividades em musicoterapia
3.2. Outras técnicas e modalidades artísticas criativas
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 RELAÇÕES PÚBLICAS E PROTOCOLO (250H) 10 ECTS

As estratégias de comunicação empresarial e relações públicas – tanto no âmbito interno, como no externo – 
que se realizam no seio das entidades e organizações públicas ou privadas, podem conduzir ao sucesso ou ao 
fracasso dos diferentes objetivos das mesmas.

Conhecer e aplicar diferentes técnicas e ferramentas de comunicação em harmonia com os objetivos marcados 
e a normas internas estabelecidas, adaptando-se a diferentes situações e interlocutores, projetando e manten-
do a identidade corporativa e a reputação institucional, é imprescindível no âmbito empresarial.

O curso que apresentamos permite adquirir os conhecimentos e as habilidades técnicas específicas para pôr 
em prática e avaliar estratégias de comunicação e de relações públicas orientadas a informar os clientes, tra-
balhadores e público em geral, com base numa imagem positiva que satisfaça as exigências e as necessidades 
de interação comunicativa no âmbito empresarial.

1) INTRODUÇÃO ÀS RELAÇÕES PÚBLICAS
1. Definição de relações públicas
1.1. Modelos de atuação em relações públicas
2. A abordagem estratégica das relações públicas: o projeto
2.1. Processo de influência
2.2. Metodologia das relações públicas
2.2.1. O método IPEE
2.2.2. O método RACE
2.3. A investigação em relações públicas: primeira fase metodológica
2.4. A planificação: segunda fase metodológica
2.5. Execução e direção da implantação do projeto: terceira fase do processo estratégico
2.6. A avaliação

2) RELAÇÕES PÚBLICAS INTERNAS
1. As relações públicas e a comunicação interna das entidades
1.1. Características e tipologia da comunicação interna
1.2. Funções da comunicação interna
1.3. Auditoria das comunicações internas
1.4. O Plano de comunicação interna
1.5. Aspetos práticos da comunicação interna
2. Instrumentos e suportes de comunicação interna
3. A comunicação interna em situações de crise
3.1. Comunicação interna segundo tipologia de crise

3) RELAÇÕES PÚBLICAS EXTERNAS: AS RELAÇÕES COM OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
1. Relações públicas externas
2. Relações com os meios de comunicação
2.1. Nota de imprensa ou comunicado de imprensa
2.2. Conferências de imprensa
2.3. Kits de imprensa
2.4. Questionários e entrevistas
3. A relação com os meios de comunicação em situações de risco e crise
4. A ética nas relações com os meios de comunicação
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4) PROTOCOLO COMO TÉCNICA DE RELAÇÕES PÚBLICAS
1. Protocolo. Conceitualização
1.1. Normas sobre protocolo
1.2. Tipos de protocolo
2. Regras básicas de protocolo oficial
2.1. Acerca do protocolo do anfitrião
2.2. Acerca da presidência do ato. O lugar de honra
2.3. Sobre a coordenação dos convidados
2.4. Outras questões de protocolo oficial
3. Regras básicas de protocolo social
4. Regras básicas para protocolo empresarial

5) CHAVES DE COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL
1. Comunicação
1.1. Tipos de comunicação
1.2. O recetor: elemento chave da comunicação. Feedback. Escuta ativa
2. Comunicação interpessoal nas entidades: o porta-voz

6) OPORTUNIDADES DE MELHORA: COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL POSITIVO
1. Prevenção de riscos psicossociais
1.1. Intervenções preventivas e paliativas
2. Psicologia organizacional positiva
2.1. Organizações saudáveis: modelos teóricos
2.1.1. Fatores mais importantes para gerar organizações saudáveis
2.2. A motivação positiva: o engagement e o flow
2.3. O capital psicológico
2.3.1. Autoeficácia
2.3.2. Otimismo
2.3.3. Esperança
2.3.4. Resiliência
2.4. A felicidade

7) PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA COMO FERRAMENTA DE MUDANÇA
1. Aspetos aos que ter atenção ao trabalhar com PNL
2. Estabelecendo objetivos
3. Criando o clima para a mudança
3.1. Criando Rapport
3.2. Calibrar
3.3. Identificar posições de perceção
3.4. Detetando estratégias
3.5. Criando âncoras
3.6. Empilhamento âncoras
3.7. Trabalhando com submodalidades
3.8. Reenquadramento
3.9. Ponte para o futuro
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 ESCOLAS MONTESSORI (300H) 12 ECTS

O Método Montessori é um método pedagógico alternativo, ideado pela educadora italiana Maria Montessori 
no fim do século XIX, que partiu da observação das crianças na aula. Este método continua a ter uma forte in-
fluência na atualidade. É uma pedagogia que se afasta dos métodos educativos tradicionais, na qual, através 
de aspetos como o respeito pelo ambiente, as atividades sensoriais e a vida prática, se promove a autonomia e 
a responsabilidade das crianças.

Seguindo a linha de otimização do desenvolvimento infantil (0-6 anos) a Teoria das Inteligências Múltiplas, des-
envolvida pelo psicólogo e especialista em ciências da educação Howard Gardner em 1983, aborda a existência 
de diferentes capacidades para conhecer e resolver problemas que vão mais além da perspetiva de uma inteli-
gência unitária, o que facilita a implantação de metodologias que fazem que uma escola seja muito mais ativa, 
motivadora e plural, conseguindo que a aprendizagem seja mais eficaz e satisfatória.

1) A TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS: UM NOVO MODELO COGNITIVO
1. Definições e teorias sobre a inteligêncis
1.1. Teorias biológicas
1.2. Teorias psicométricas
1.3. Teorias do desenvolvimento
1.4. Teorias cognitivas
2. A proposta de Howard Gardner: a Teoria das Inteligências Múltiplas
2.1. Critérios para avaliar as inteligências

2) INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS E EDUCAÇÃO
1. A Teoria de Gardner aplicada à educação: o projeto Spectrum
2. Algumas questões prévias sobre a aplicação educativa das inteligências múltiplas
3. Avaliação a partir do modelo das inteligências múltiplas
4. Inteligência linguística
4.1. Desenvolvimento evolutivo da inteligência linguística
4.2. Pontos-chave para desenvolver a inteligência linguística

3) ORIENTAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS I
1. Inteligência lógico-matemática
1.1. Desenvolvimento evolutivo da inteligência lógico-matemática
1.2. Pontos-chave para desenvolver a inteligência lógico-matemática
2. Inteligência visuo-espacial
2.1. Desenvolvimento evolutivo da inteligência visuo-espacial
2.2. Aspetos chave para desenvolver a inteligência visuo-espacial
3. Inteligência corporal-cinestésica
3.1. Desenvolvimento evolutivo da inteligência corporal-cinestésica
3.2. Pontos-chave para desenvolver a inteligência cinética-corporal

4) ORIENTAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS II
1. Inteligência musical
1.1. Desenvolvimento evolutivo da inteligência musical
1.2. Pontos-chave para desenvolver a inteligência musical
2. A Inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal: inteligências pessoais
2.1. Desenvolvimento evolutivo das inteligências pessoais
2.2. Pontos-chave para desenvolver as inteligências pessoais
3. Inteligência naturalista
3.1. Desenvolvimento evolutivo da inteligência naturalista
3.2. Pontos-chave para desenvolver a inteligência naturalista
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5) O MÉTODO MONTESSORI
1. Conceito de método educativo
1.1. Métodos alternativos-Métodos tradicionais
1.1.1. Método Waldford
1.1.2. Método Reggio Emilia
1.1.3. Pedagogia Pikler- Lóczy
1.1.4. O método Aucouturier
1.1.5. Outros métodos alternativos
2. O método Montessori
2.1. Biografia de Montessori
2.2. Antecedentes e Influências do Método Educativo Montessori
2.3. Princípios do Método Montessori ou da Pedagogia Científica
2.3.1. Princípios pedagógicos
2.3.2. Princípios metodológicos

6) APLICAÇÃO DO MÉTODO MONTESSORI: DE 0 A 3 ANOS
1. O método Montessori
2. Aplicando o método Montessori
2.1. Os planos do desenvolvimento infantil segundo Montessori
2.2. Implicações metodológicas desde o conceito de mente absorvente e períodos sensíveis
3. O período crítico dos três primeiros anos: mente absorvente inconsciente
3.1. Necessidadese sugestões de atividades e materiais para os bebés de 0 a 36 meses
3.1.1. De 0 a 6 meses
3.1.2. De 6 a 12 meses
3.1.3. De 12 a 24 meses
3.1.4. De 24 a 36 meses
Anexo 1. Objetivos do desenvolvimento de 0 a 3 anos

7) APLICAÇÃO DO MÉTODO MONTESSORI: DE 3 A 6 ANOS
1. O período de desenvolvimento de 3 a 6 anos
1.1. Desenvolvimento psicomotor
1.2. Desenvolvimento cognitivo
1.3. Desenvolvimento da linguagem e da comunicação
1.4. Desenvolvimento social e emocional
2. Etapa Casa das Crianças (3 a 6 anos)
2.1. Área de vida prática
2.2. Área sensorial
2.3. Área de leitura-escrita
2.4. Área de matemática
2.5. Área de cultura
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 GESTOR CULTURAL (300H) 12 ECTS

O importante papel que assume a cultura na sociedade multicultural e globalizada atual exige profissionais 
capazes de enfrentar os desafios deste sector. Um sector fortemente tradicional, mas em pleno processo de 
mudança pela irrupção da tecnologia e da economia de mercado.

Conscientes do crescimento da atividade cultural, esta formação oferece conhecimentos teórico-práticos para 
poder desenhar e executar atividades e eventos culturais de uma forma ótima, dando resposta à exigência de 
dinamização e participação cultural existente, tanto em espaços e instituições públicas como privadas.

1) GESTÃO CULTURAL
1. Gestão Cultural
1.1. Conceito de cultura
1.2. Particularidades da gestão cultural
1.3 Animação cultural e gestão cultural
1.4. O âmbito profissional de gestão cultural: o gestor cultural
3 Gestão cultural e políticas culturais
3.1. Os agentes culturais
3.2. Tipologias de políticas culturais
3.3. Modelos de gestão cultural
4. Indústrias culturais e criativas
4.1. Tipologias de indústrias culturais e criativas
4.2. Políticas culturais e indústrias culturais
4.3. Gestão das indústrias culturais
4.4. Gestão da propriedade intelectual e industrial
 
2) PLANIFICAÇÃO CULTURAL
1. O projeto como ferramenta da planificação cultural
1.1 Níveis de planificação cultural
1.2. Vantagens e desvantagens dos processos de planificação por projetos
1.3. Requisitos dos projetos como instrumento de gestão
1.4. Níveis e versões do projeto
1.5. Métodos para a planificação por projetos
2. Proposta de um esquema para a planificação cultural
2.1. Bases contextuais da intervenção cultural
2.2. Planificação
2.3. Produção do evento
2.4. Processo de avaliação
3. Algumas considerações para a redação de projetos culturais

3) TÉCNICAS E FERRAMENTAS PARA A GESTÃO CULTURAL
1. Técnicas de programação
1.1. Matriz SWOT
1.2. Diagramas de Gantt
1.3. Método PERT/CPM
2. Técnicas de gestão para a contratação de serviços externos
3. Ferramentas de marketing para a gestão cultural
3.1. Marketing cultural como estratégia do sector cultural
3.2. Marketing cultural como comunicação de ações culturais
4. Ferramentas e recursos para o financiamento do sector cultural
4.1. Financiamento público
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4.2. As fundações como fonte de financiamento
4.3. A captação de recursos privados: fundraising
4.4. Novas estratégias de financiamento: crowdfunding

4) GESTÃO DE MUSEUS DE EXPOSIÇÕES E DE GALERIAS
1. Museus
1.1. A gestão de museus
1.2. As coleções museológicas
1.3. Função sócio-educativa dos museus
1.4. Acessibilidade aos museus
2. Exposições
2.1. Classificação de exposições
2.2. Desenho de exposições. Equipa de profissionais implicados
2.3. Critérios da exposição. O plano da exposição
2.4. Elementos importantes nas exposições
2.4.1. A linguagem e os textos
2.4.2. A iluminação
2.4.3. A cor
2.4.4. Colocação de objetos
2.4.5. Considerações práticas
2.5. Apresentação de exposições
2.6. O catálogo
3. As galerias: agentes do mercado da arte

5) PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
1. Os eventos
1.1. Classificação de eventos
2. O organizador de eventos
2.1. Equipas de trabalho nos eventos
3. Produção e organização de eventos
3.1. Etapas do processo de organização de eventos
3.2. Metodologia da produção e organização de eventos
3.2.1. Níveis e versões do projeto
4. Proposta metodológica para produção e organização de eventos
4.1. Planificação estratégica
4.2. Planificação organizativa
4.3. Produção do evento
4.4. Avaliação

6) TÉCNICAS E FERRAMENTAS PARA A PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS I
1. O briefing
2. Produtos de comunicação nos eventos
2.2. Credenciais
3. Técnicas criativas
3.1. Brianstorming
3.2. Análise morfológica
3.3. Painel de inspiração
4. Técnicas de programação
4.1. Diagramas de Gantt
4.2. Método PERT/CPM
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4.3. Orçamento e base de dados de fornecedores
5. Técnicas de negociação
5.1. Estilos de negociação
5.2. Técnicas de negociação
 
7) TÉCNICAS E FERRAMENTAS PARA A PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS II
1. Técnicas sensoriais
1.1. Técnicas visuais
1.2. Técnicas auditivas
1.3. Técnicas olfativas
1.4. Técnicas gustativas
1.5. Técnicas do tato
2. Técnicas de avaliação: metodologia ROI
3. Técnicas de protocolo em eventos
3.1. Normas sobre protocolo
3.2. Regras básicas de protocolo oficial
3.2.1. Sobre o protocolo do anfitrião
3.2.2. Sobre a presidência do ato. O lugar de honra
3.2.3. Ordem protocolar da presidência
3.2.4. A ordem dos convidados
3.3. Regras básicas de protocolo social
3.4. Regras básicas de protocolo empresaria
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