
UNIDADES CURRICULARES "PROJETO DE INVESTIGAÇÃO" – 2022/2023 

 

Investigadores responsáveis: Lisete Mónico (lisete.monico@fpce.uc.pt) e Cristiano Gianolla 
(CES) 

a) Projeto em que @s estudantes se vão inserir: 

Projeto: UNpacking POPulism: Comparing the formation of emotion narratives and their 
effects on political behaviour 
 
While populism may be considered alien to democratic practices, or a degenerated and 
irrational expression of political discourse, populist parties master the use of emotion in 
politics. UNpacking POPulist emotion narratives enables a deeper analysis of how populist 
phenomena constitute themselves and how they impact on political behaviour. The literature 
increasingly shows that in order to UNderstand the POPping of populism in European politics 
(and beyond), a much deeper engagement with emotions is needed. UNPOP advances and 
applies a mixed methodology and develops a comparative research plan focusing on 
‘EMOTION NARRATIVES’. These are frames in which both positive and negative emotions are 
mobilised to stimulate political behaviour, in order to define both ingroup and outgroup 
characteristics. UNPOP aims to contribute to democratic theorisation by defining an 
innovative mixed methodology to analyse the construction of populist politics, and offering 
solid empirical evidence of mechanisms employed by right-wing populist parties in Portugal 
and Italy to impact on political behaviour. 
 
"Projeto de Investigação", no âmbito do projeto UNPOP, financiado pela FCT - 
GRANT_NUMBER PTDC/CPO-CPO/3850/2020. 
 
b) Nº de estudantes/Nº de ECTS e Ciclo de Estudos 
 
10 estudantes - 1º semestre e 10 estudantes - 2º semestre: 1º e 2º Ciclo – Psicologia – 6 
ECTS 
 
c) breve descrição das atividades a desenvolver pel@ estudante. 
 
- Perform the necessary tasks on research: contribute to the literature review, collection and 
support the analysis of publications and media content, update of the project databases of 
publication and research contacts, participate in qualitative and quantitative fieldwork 
(including digital ethnography) and make qualitative and quantitative data collection, 
transcription, translation, and analysis (coding); 
- Participate in communication and dissemination activities: make translations of texts, 
contribute to the editorial work of collective publication series (text and multimedia), 
collaborate in dissemination activities (contents for website, social media and project's 
newsletter), and support organization of public events and dissemination initiatives (namely, 
CES goes to School). 
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Investigadora responsável: Ana Paula Couceiro Figueira (apcouceiro@fpce.uc.pt ) 

 

a) Projetos nos quais @s estudantes se poderão inserir 

 
Projeto investigação, geral, “adaptação, para o português europeu, de recursos de 
avaliação/intervenção psicológica, do domínio da compreensão linguística (consciência 
metalinguística e compreensão metafórica)” 

. Consciência metalinguística – 3 recursos – THAM’s [THAM1 (dos 4-6 anos), THAM2 

(9-14 anos e THAM3 (16 anos e adultos)] 

. Compreensão metafórica – 2 recursos – TCM’s [(TCM júnior (dos 4-6 anos) e TCM 

(9-14 anos)] 

Projetos sem financiamento, mas com candidaturas à FCT e à Fundação Manuel dos Santos. 
Submetidos à Comissão de Ética da FPCE-UC 
 

b) Nº de estudantes/Nº de ECTS e Ciclo de Estudos 
 
1º semestre: 5 estudantes;  
2º semestre: 5 estudantes 

1º ou 2º ciclo de Psicologia, exceto 1º ano – 3 ECTS 

 

c) Breve descrição das atividades a desenvolver:  

 

Com orientação e supervisão da responsável do projeto, participação em atividades como 

aplicação, cotação e codificação de respostas de recursos psicológicos; introdução de dados 

em bases informatizadas (programas de análise estatística); pesquisas bibliográficas; resumos 

de literatura; formatação de manuscritos para submeter a publicação, artigos científicos; 

realização de análises estatísticas. 
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Investigadoras Responsáveis: Clara Santos, Ana Cristina Almeida e Paula Couceiro Figueira 

clarasantos@fpce.uc.pt, calmeida@fpce.uc.pt, apcouceiro@fpce.uc.pt 

 

a) Projetos nos quais @s estudantes se poderão inserir 

 

Projeto TEACHmi- TEACHER PREPARATION FOR MIGRATION SCHOOL INCLUSION Project 

Number – 612216-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-PI-SOC-IN  

 

b) Nº de estudantes/Nº de ECTS e Ciclo de Estudos 
 
2 estudantes de Psicologia, preferencialmente, 2º e 3º anos (6ECTS) – 1º e 2º semestre 
2 estudantes do Mestrado Psicologia em Educação, Aconselhamento e Desenvolvimento, 4º 
e 5º anos (6 ECTS) - 1º e 2º semestre 
 

c) Breve descrição das atividades a desenvolver:  

 

Colaboração na tradução de alguns materiais previstos no projeto - Colaboração na 
elaboração de materiais e sua disseminação - Acompanhamento da equipa nas atividades 
nas escolas e na formação dos professores. 
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Investigadora principal: Ana Fonseca (anadfonseca@fpce.uc.pt) 

 
a) Projeto: BeAMomTrial (financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia – FCT - e 
pelo programa CENTRO2020) 
https://saude.fpce.uc.pt/projeto_c31.html  
 
b) Número de estudantes que podem acolher na UC, nº de ECTS e ciclo em que se insere:  
Poderá ser acolhido no âmbito deste projeto, 1 (um) aluno do 2º Ciclo de Psicologia – 
Mestrado em Intervenções Cognitivo-Comportamentais em Psicologia Clínica e da Saúde, 
que queira realizar a unidade curricular Projeto de Investigação correspondente a 3 ou 6 
ECTS (de acordo com a preferência do aluno), durante o 2º semestre do ano letivo 
2022/2023.  
 
c) Breve descrição das atividades a desenvolver pelo estudante: 

• Pesquisa bibliográfica e revisão sistematizada da literatura sobre o tópico e formatação de 

referências de acordo com as normas da APA;  

• Disseminação do estudo para recrutamento dos participantes;  

• Colaboração na recolha de amostra (entrevistas breves por telefone aos participantes);  

• Organização e gestão de bases de dados;  

 
Candidatura: Os interessados devem enviar um email para os investigadores Prof. Marco 
Pereira (marcopereira@fpce.uc.pt) e Prof. Carlos Carona (ccarona@fpce.uc.pt), indicando as 
suas motivações para a colaboração neste projeto e anexando o seu CV.  
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Investigadores Responsáveis: Marcela Matos (marcela.matos@fpce.uc.pt)& Joaquim 
Armando Ferreira (jferreira@fpce.uc.pt )  

 
a) Designação dos projetos 

 

Projeto “Compaixão, Bem-estar e Saúde Mental nos adolescentes em contexto escolar”, no 

âmbito de um Projeto de Tese de Doutoramento em Psicologia (Doutoramento Inter-

Universitário em Psicologia da Educação). 

 

Projeto “Growing in Gratitude during COVID-19. Exploring the role of gratitude in building 

resilience and facilitating post-traumatic growth”, no âmbito de um Projeto de Tese de 

Doutoramento em Psicologia. Bolsa de Doutoramento FCT 2020.10174.BD. 

 

b) Nº de estudantes que podem acolher na(s) uc('s ) "Projeto de Investigação (nº de ECTS e 
ciclo em que se insere(m) 

 

2 alunos (6 ECTS, 2º Ciclo Mestrado em Psicologia) 

Número de ECTS a serem creditados: 
   ____ 4 ECTS (108 horas de trabalho) 
   __X_ 6 ECTS (162 horas de trabalho) 
 
c) Descrição das atividades a desenvolver 

 

- Presença nas reuniões com as alunas a realizar o Doutoramento. 

- Trabalho de pesquisa bibliográfica  

- Colaboração na recolha de dados 

- Elaboração de sintaxes para posterior análise de dados no SPSS 

- Acompanhamento das análises estatísticas dos dados no SPSS 

- Acompanhamento da discussão dos resultados 

- Participação na redação de artigos científicos 

- Redação do Relatório do Projeto de Investigação 
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Investigador Responsável: Ana Rita Silva (anaritaess@fpce.uc.pt) 

a) Projeto nos quais @s estudantes se poderão inserir 

REMINDER: programa de intervenção neuropsicológica multidomínios para a diminuição do risco de 
demência (Projeto CEECIND sem financiamento, mas com candidaturas à FCT e à Alzheimer 
Association. Projeto aprovado pela Comissão de Ética da FPCE-UC) www.remindereomeucerebro.pt  

REMINDER4Care: Validation of a dementia risk reduction program for socially isolated older adults 
supported by residential and day care facilities (Projeto de doutoramento financiado: 
2022.09831.BD) 

b) Nº de Estudantes 

Máximo 1 estudante do 1º ciclo em Psicologia (3 ou 6 ECTS) 
Máximo 2 estudantes do 2º ciclo em Psicologia (3 ou 6 ECTS) 

c) Breve descrição das atividades a desenvolver 

• Presença nas reuniões de seminário dos alunos do 2º ano mestrado NPCAR a realizar tese de 
mestrado.  

• Pesquisa bibliográfica e revisão sistematizada da literatura sobre o tópico e 
formatação de referências de acordo com as normas da APA;  

• Disseminação do estudo para recrutamento dos participantes;  
• Participação em ações de disseminação do estudo na comunidade e contributo para 

dinamização do site e redes do projeto REMINDER; 
• Organização e gestão de bases de dados;  
• Acompanhamento das análises estatísticas dos dados no SPSS  

• Redação de Relatório do Projeto de Investigação. 
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Investigador Responsável: Jorge Almeida (jorgealmeida@fpce.uc.pt) 

 

a) Projeto nos quais @s estudantes se poderão inserir: 

 
ERC ContentMAP:  Reconhecimento de objectos e organização das representações mentais 
sobre objectos -  
 

b) Nº de Estudantes 

3 estudantes (6 ECTS 1º ciclo) 
 
c) Breve descrição das atividades a desenvolver 
 
O estudante irá recolher dados, inteirar-se da literatura e ajudar na análise e compreensão 
dos dados 
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Investigador Responsável: Helena Moreira (hmoreira@fpce.uc.pt) 

 
a) Projetos nos quais @s estudantes se poderão inserir:  
 
Projeto I&D financiado pela FCT, designado “Protocolo Unificado para o tratamento 
transdiagnóstico das perturbações emocionais das crianças: Estudo multicêntrico para 
avaliar a aceitabilidade, viabilidade e eficácia da versão combinada do programa em 
Portugal” [PTDC/PSI-GER/0689/2020] 
 
b) Nº de estudantes/Nº de ECTS e Ciclo de Estudos:  
 
1 estudante, 3 ECTS, Mestrado em Psicologia (2º semestre) 
 
c) Breve descrição das atividades a desenvolver:  
 
Revisão da literatura, participação nas reuniões de equipa do projeto, inserção de dados em 
base de dados, colaboração na dinamização dos grupos terapêuticos, colaboração na 
divulgação do projeto nas redes sociais. 
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Investigador Responsável: Carla Carvalho (ccarvalho@fpce.uc.pt) 

Projeto de Investigação 1 | Mestrado em Psicologia Organizacional 
Nº de ECTS: 3 | Ciclo de estudos: 2º Ciclo | Nº de estudantes aceite: 1  
Fonte de financiamento (própria). 
Título:  Relationship Between Types of Personality and Trust in HRI/ or in collaborative robot 
(Cobots). 
 
Contextualização e breve descrição das atividades/tarefas a realizar: 
Para construir robôs que possam promover uma interação segura e eficiente com humanos, 
é relevante estudar o impacto que diferentes fatores exercem nessa interação, 
nomeadamente a confiança. Tendo em consideração que a confiança é influenciada pela 
personalidade (Robert, 2018; Robert et al., 2020), e que esta se trata de um conjunto de 
comportamentos, cognições e emoções, características que são determinadas pelos sistemas 
psicofísicos dinamicamente organizados dentro de uma pessoa (Allport, 1961; Robert, 2018). 
Neste projeto, pretendemos estudar a influência que os diferentes tipos/traços de 
personalidade (e.g., extroversão) exercem na confiança quando existe uma interação 
humano-robô. Acrescentando a este objetivo central do estudo, pretendemos também 
verificar a influência da idade e do género na confiança, no contexto da interação humano-
robô (HRI) (Matthews et al., 2020).  
Este projeto já foi iniciado, estando a equipa ainda a recolher dados com instrumentos criados 
pela equipa (e/ou traduzidos/adaptados/validados) para prosseguir com o estudo. Prevendo-
se a publicação de um artigo científico. 
 
Tarefas a realizar pelo/a estudante: 

1. Integração em equipa de investigação e leitura do que já foi feito para apropriação do 

tema;  

2. Desenvolvimento de competências básicas de iniciação à investigação científica; 

3. Participação em pesquisa bibliográfica e revisão sistemática da literatura; 

4. Colaboração na recolha de dados (continuação);  

5. Sensibilização para a importância da validação de instrumentos para determinadas 

população e amostra; 

6. Desenvolvimento de competências ao nível da recolha de dados, revisão de literatura, 

tratamento e análise de dados e discussão de resultados para efeitos de redação de 

artigo científico, sob supervisão. 
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Investigador Responsável: Carla Carvalho (ccarvalho@fpce.uc.pt) 

Projeto de Investigação 2 | Mestrado em Psicologia Organizacional 
Nº de ECTS: 3 | Ciclo de estudos: 2º Ciclo | Nº de estudantes aceite: 1  
Fonte de financiamento (própria). 
Título: Emotional labor, occupational identity and work engagement in Portuguese risk 
professionals (case specific of Portuguese nurses): 
“Validação das escalas: Emotional Labour Scale (ELS) (Brotheridge & Lee, 2003), Emotion Work 
Requirements Scale (EWRS) (Best et al., 1997), Utrecht Work Engagement Scale (UWES) 
(Schaufeli et al., 2002; Schaufeli & Bakker, 2004b) e Social Identity Scale (SIS) (Cameron, 2004) 
– em profissões de risco”  
 
Contextualização e breve descrição das atividades/tarefas a realizar: 
A enfermagem é vista como uma profissão que implica frequentes interações e trocas 
emocionais, tais como: prestar cuidados aos pacientes, interagir e cooperar/coordenar com 
outros colegas e/ou departamentos, promover a confiança e a estabilidade, e atender a várias 
relações humanas (Hwang & Park, 2022). Não é, portanto, surpreendente que esta profissão 
seja considera exigente emocionalmente, uma vez que requer aos seus profissionais a exibição 
de emoções positivas (e.g., gentileza, empatia) e, ao mesmo tempo, a supressão de emoções 
negativas (e.g., repugnância, raiva, frustração) ao interagirem com pacientes (e.g., espera-se 
que os enfermeiros sejam atenciosos e empáticos quando tratam de pacientes que se 
encontram com alguma vulnerabilidade). A esta profissão subjaz elevado stresse, devido às 
exigências emocionais laborais, com potenciais repercussões nefastas para o bem-estar e 
qualidade de vida no trabalho destes profissionais e, consequentemente, no work 
engagement (i.e., envolvimento no trabalho) (Montegomery et al., 2015) e identidade 
ocupacional (Kirpal, 2004). Estas exigências podem ainda conduzir ao desenvolvimento de 
burnout, stresse pós-traumático, abuso de substâncias (i.e., antidepressivos, ansiolíticos, 
álcool, narcóticos) e problemas conjugais e familiares (Zaghinia et al., 2020; Cockerham et al., 
2022; Jarrad et al., 2018; Azimian et al., 2017).  
Este projeto já foi iniciado, sendo necessário adaptar e validar instrumentos, mas também 
recolher dados (amostra de enfermeiros portugueses), por forma a prosseguir com o estudo. 
Prevê-se a publicação de um artigo científico. 
 
Tarefas a realizar pelo/a estudante: 

1. Integração em equipa de investigação e leitura do que já foi feito para apropriação do 

tema; 

2. Desenvolvimento de competências de iniciação à investigação científica; 

3. Sensibilização para a importância da validação de instrumentos para determinadas 

população e amostra; 

Desenvolvimento de competências ao nível do tratamento e análise de dados e discussão de 
resultados para efeitos de redação de artigos científicos. 
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Investigador Responsável: Carla Carvalho (ccarvalho@fpce.uc.pt) 

Projeto de Investigação 3 | Mestrado em Psicologia Organizacional 
Nº de ECTS: 3 | Ciclo de estudos: 2º Ciclo | Nº de estudantes aceite: 1  
Fonte de financiamento (própria). 
Título: Emotional labor, occupational identity and work engagement in Portuguese risk 
professionals (case specific of Portuguese firefighters). 
“Validação das escalas: Emotional Labour Scale (ELS) (Brotheridge & Lee, 2003), Emotion Work 
Requirements Scale (EWRS) (Best et al., 1997), Utrecht Work Engagement Scale (UWES) 
(Schaufeli et al., 2002; Schaufeli & Bakker, 2004b) e Social Identity Scale (SIS) (Cameron, 2004) 
– em profissões de risco. 
 
Contextualização e breve descrição das atividades/tarefas a realizar: 
O trabalho dos bombeiros (profissão de risco) acarreta perigo físico e/ou psicológico (Quintas 
et al., 2014), dado que os indivíduos se confrontam diariamente com diversas situações 
perigosas e/ou em ambientes de trabalho altamente stressantes (Engelbrecht et al., 2019). É 
de salientar que os bombeiros se deparam frequentemente com situações complexas, 
arriscadas e, especialmente, imprevisíveis, tais como: incêndios, emergências pré-
hospitalares, acidentes de viação com múltiplas vítimas, etc. (Quintas et al., 2014). 
Consequentemente, a estes trabalhadores é exigida, frequentemente, a regulação das suas 
emoções, ou seja, a capacidade de gerir e controlar as suas emoções (suprimindo umas e/ou 
ocultando outras) (Vara et al., 2015). Tais exigências podem ter substanciais impactos ao nível 
do bem-estar e da qualidade de vida no trabalho destes profissionais e, consequentemente, 
no work engagement (i.e., envolvimento no trabalho) e identidade ocupacional (Brotheridge 
& Lee, 2003; Pugliesi, 1999). Estas exigências podem ainda estimular o desenvolvimento de 
burnout, stresse pós-traumático, abuso de substâncias (i.e., antidepressivos, ansiolíticos, 
álcool, narcóticos), problemas conjugais e familiares e, em última instância, pode conduzir ao 
suicídio (OCDE, 2019; Queirós et al., 2020).  
Este projeto já foi iniciado, sendo necessário adaptar e validar instrumentos, mas também 
recolher dados (amostra nos bombeiros portugueses), por forma a prosseguir com o estudo, 
prevendo-se a publicação de um artigo científico. 
 
Tarefas a realizar pelo/a estudante: 

1. Integração em equipa de investigação e leitura do que já foi feito para apropriação do 

tema; 

2. Desenvolvimento de competências ao nível da iniciação da investigação; 

3. Sensibilização para a importância da validação de instrumentos para determinadas 

população e amostra; 

Desenvolvimento de competências ao nível do tratamento e análise de dados e discussão de 
resultados para efeitos de redação de artigos científicos. 
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Investigadora Responsável: Raquel Pires (raquel.pires@uc.pt) 

 
a) Projetos nos quais @s estudantes se poderão inserir; 
Uma abordagem Mindfulness à parentalidade adotiva: Da compreensão da saúde mental e do 
funcionamento parental à avaliação de uma intervenção psicológica pós-adoção – Mindful 
Families. 
Financiamento externo: Fundação para a Ciência e Tecnologia (CEECIND/02463/2017) 
Descrição: Este projeto de investigação visa 1) caracterizar a saúde mental e o funcionamento 
parental de pais adotivos em Portugal, 2) explorar fatores individuais, relacionais e contextuais 
que contribuem para explicar as suas dificuldades e 3) avaliar a aceitabilidade, viabilidade, 
eficácia e mecanismos terapêuticos de uma intervenção psicológica pós-adoção, baseada nos 
princípios da parentalidade mindful ou consciente. 
Além de promover um melhor entendimento sobre tópicos pouco estudados a nível nacional 
e internacional na área da adoção, este projeto tem como fim último atender às necessidades 
reais da população visada e contribuir para a missão e sustentabilidade do Sistema de 
Proteção de Crianças em Portugal (lei 143/2015), gerando e disseminando conhecimento 
científico que possa fundamentar e orientar intervenções pós-adoção eficazes e com potencial 
boa relação custo-benefício.  
 
b) Nº de estudantes/Nº de ECTS e Ciclo de Estudos: 
Este projeto tem capacidade para acolher:  
-2 alun@s no 2º semestre para a realização de UC Projeto de Investigação II de 3 ou 6 ECTS, 
inserida no 2º ciclo de estudos do mestrado em Psicologia. 
 
c) Breve descrição das atividades a desenvolver pel@ estudante 
 
As atividades a desenvolver pel@s estudantes(s) serão selecionadas entre as seguintes:  
1) Colaboração na divulgação do Estudo Mindful Families, nomeadamente através das redes 
de sociais do projeto, junto de estabelecimentos de ensino, prestadores de serviços de saúde 
mental e entidades parceiras do projeto,  
2) pesquisa e sistematização de literatura sobre temas relevantes para o projeto,  
3) colaboração na organização de bases de dados e na divulgação dos resultados de 
investigação junto de diferentes audiências,  
4) pesquisa e/ou preparação de ferramentas de apoio à produção científica, 
5) colaboração no planeamento e na preparação de materiais de intervenção. 
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Professor responsável: Joaquim Pires Valentim ( jpvalentim@fpce.uc.pt ) 

 
a) Projeto em que @s estudantes se vão inserir e a sua fonte de financiamento externo: 
HOU$ING: Financeirização da habitação no Portugal do século XXI: Representações sociais, 
práticas e implicações políticas 
Projeto financiado pela FCT – Fundação para a Ciência (EXPL/PSI-GER/0269/2021). 
 
Abstract: 
The right to adequate housing is inseparable from the right to life and constitutes the 
foundation of other human rights as education or health. With more than half of the world’s 
population living in urban areas, inequalities in the access to housing are at the core of the 
challenges contemporary societies face in achieving social inclusion, cohesion, full citizenship 
and healthy lives. At the beginning of 2020, in the main Portuguese cities, Lisbon and Porto, 
housing as financial investment was prevailing. In other words, in these cities, like in other 
cities (e.g. Barcelona, London, or Berlin), housing is used as a means for obtaining high 
profitability through renting or selling. The consequences impacted negatively the access to 
housing and housing security, contributing to increased inequalities in housing conditions, 
socio-territorial segregation, and impoverishment of less advantaged populations. Financial 
motivations produced important negative psychosocial impacts, associated with social 
exclusion, unethical and discriminatory housing practices and also accentuated the exposition 
of households and the housing market to economic crises, like the one that has been unfolding 
with the current COVID19 pandemic. The project HOU$ING studies the relation between the 
rise of financial markets, actors and motives – in other words, financialization – in housing 
provision and the social representations and practices associated with housing. That is, 
intends to study social representations conceived as a set of concepts, statements and 
explanations built in the daily inter-individual communications that while guiding action, 
orient attitudes and behaviors and political public opinion. In doing so, HOU$ING aims to 
contribute to achieving progress towards the Sustainable Development Goals, namely: reduce 
inequality within and among countries (SDG 10), make cities and human settlements inclusive, 
safe, resilient and sustainable (SDG 11), promote peaceful and inclusive societies (SDG 16), 
and to the Portuguese research & innovation thematic agendas for Social Inclusion and 
Citizenship and Urban Science and Cities for the Future. 
 
b) Nº de estudantes a acolher, nº de ECTS e ciclo de estudos: 
 um(a) estudante; 6 ECTS; licenciatura em Psicologia – 1º semestre. 
 
c) Breve descrição das atividades a desenvolver pel@ estudante: 
- Sob orientação do Professor responsável, a/o estudante participará na análise temática de 
transcrição das intervenções de cidadãos, sobre aspetos psicossociais decorrentes de 
questões de habitação, em reuniões da Assembleia Municipal de Lisboa, da Assembleia 
Municipal do Porto e da Câmara Municipal do Porto.  
- Para esse efeito, previamente a/o estudante: 1) receberá formação sobre a metodologia a 
usar; 2) fará entre duas a três sínteses escritas de alguns textos sobre a técnica de análise de 
dados a usar e sobre as questões em análise. 
- Eventualmente (dependendo do ritmo de evolução dos trabalhos no projeto e do interesse 
da/o estudante) participará, sob orientação, na recolha de respostas ao questionário e na 
inserção de dados no SPSS. 
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Investigadoras responsáveis: Ana Paula Relvas (aprelvas@fpce.uc.pt )e Luciana Sotero 
(lucianasotero@fpce.uc.pt) 

 

a) Projetos nos quais @s estudantes se poderão inserir: 

 

Os/as estudantes serão integrados num ou mais dos seguintes projetos de investigação 

em curso, sob a supervisão de docentes da área de mestrado e de investigadores 

associados aos respetivos projetos:  

 

i) Validação Score-15 para o casal (Docente/Investigadora: Ana Paula Relvas e 

Margarida Vilaça) 

ii) Multi-Nation Project on Sexual and Gender Minorities (Docentes: Ana Paula 

Relvas, Luciana Sotero e Alda Portugal) 

iii) Regulação emocional na adultez emergente: Considerações sobre diferenciação 

do self, autonomia e suporte social no Brasil e em Portugal (Pós-doutoramento 

aprovado pela FPCEUC e financiado pela UERJ) (Docentes: Luciana Sotero e Edna 

Ponciano) 

iv) Projeto TRIFAM – Avaliação de triangulações familiares (Docentes: Ana Paula 

Relvas, Luciana Sotero e Alda Portugal) 

 

b) Nº de estudantes a acolher, nº de ECTS e ciclo de estudos: 
• 1 unidade curricular “Projeto de Investigação” – 6 ECTS – 2 estudantes (3ºano – 

Licenciatura em Psicologia) – 1º semestre 

 

• 1 unidade curricular “Projeto de Investigação” – 6 ECTS – 5 estudantes (4º ano – Mestrado 

em Psicologia Clínica Sistémica e da Saúde) – 1º semestre 

 
c) Breve descrição das atividades a desenvolver: 
 

Os/as estudantes terão oportunidade de participar em diversos procedimentos de 

investigação (e.g., tradução e retroversão de escalas); 2) colaborar no processo de recolha 

de dados (presencial e on-line, aplicação de protocolos de investigação, desenvolvimento 

de focus group); 3) participar na análise qualitativa e quantitativa de dados; 4) trabalhar 

com diferentes ferramentas informáticas para tratamento e sistematização dos dados 

(SPSS; EXCEL; NVivo); 5) integrar diversas reuniões de trabalho com investigadores 

envolvidos nos referidos projetos, entre outras atividades. 
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Investigador responsável: Pedro Urbano (pedro.urbano@fpce.uc.pt ) 

 

a) Projetos nos quais @s estudantes se poderão inserir 

Projeto «Pesquisa exploratória em tópicos avançados de Psicologia Evolucionista: 

parentalidade e parto» (pesquisa bibliográfica, sem financiamento) 

 

b) N.º de estudantes/N.º de ECTS e Ciclo de Estudos 

1 estudante / 3 ECTS / Licenciatura em Psicologia 

 

c) Breve descrição das atividades a desenvolver pel@s estudantes:  

– Presença nas reuniões; 

– Colaboração com o supervisor no trabalho de pesquisa bibliográfica; 

– Realização de resumos da literatura; 

– Colaboração na redação de artigo científico; 

– Redação do Relatório do Projeto de Investigação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pedro.urbano@fpce.uc.pt


 

Investigadoras responsáveis: Ana Ganho (ganhoavila@fpce.uc.pt ) e Vera Mateus 

 

Projeto 1 

 

a) Título do Projeto: Research Innovation and Sustainable Pan-European Network in 

Peripartum Depression Disorder (COST Action 18138) 

Acrónimo: RISEUP-PPD 

 

Fonte de Financiamento: COST Association, European Cooperation in Science & Technology. 

 

Sumário: The main goal of Riseup-PPD COST Action is to establish a Pan-European 

multidisciplinary network of researchers dedicated to the understanding of Peripartum 

Depression Disorder (PPD), from its prevention and assessment to its treatment and global 

impact. 

Currently available European estimates, show that PPD prevalence ranges from 4% to 38%, 

carrying several consequences for women, newborns-infants, and family systems, 

representing a socioeconomic burden to society. 

Riseup-PPD aims at filling gaps in PPD research, practice and social awareness by developing 

updated reviews fostering research efforts on the standardization of diagnostic criteria, the 

development of adequate screening tools and cost-effectiveness evaluation of prevention and 

treatment programs. Additionally, the Action seeks to bridge multidisciplinary knowledge on 

the determinants of depressive symptoms in the peripartum period, and the mechanisms of 

action and change. This will be achieved by supporting a network capable of conducting 

innovative, translational projects on the neuropsychological mechanisms and biomarkers 

involved in the onset, maintenance and impact of PPD on women, newborns-infants and 

families, combined with cost-effectiveness analysis and evidence-based and implementation 

research projects. Finally, Riseup-PPD aims at building a shared database providing research 

teams with large quality-controlled datasets. 

Ultimately, the network will boost new implications for clinical practice, increasing cost-

effectiveness and promoting the quality of innovative health care services in PPD, reaching a 

real impact on end-users. 

Riseup-PPD will strengthen Europe’s leading position in PPD by means of a network that 

supports Early Career Investigators, particularly from Inclusiveness Target Countries and 

female researchers, assuring a geographical and gender balanced Pan-European network. 

 

b) Número de estudantes a acolher na(s) uc('s ) "Projeto de Investigação (nº de ECTS e ciclo 

em que se insere(m);  

 

Máximo 1 estudantes (6 ECTs inseridas no 2º ciclo do curso de Licenciatura e Mestrado em 

Psicologia) 
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c) Breve descrição das atividades a desenvolver pel@ estudante. 

 

• Participação nas reuniões mensais da equipa de gestão da ação 

• Colaboração na gestão dos eventos científicos (conferências, workshops, training 

schools, short-term scientific missions), disseminação interna e externa (no âmbito do 

WG6), e organização de candidaturas a networking tools 

• Oportunidade de participação nas ferramentas de networking disponíveis (ex. estágios 

de curta duração, training schools, conferências) 

• Integração num dos grupos de trabalho com investigadores internacionais no 

desenvolvimento de outputs científicos, de acordo com o interesse do/a estudante. 

 

Projeto 2 

 

a) Título do Projeto: Brain plasticity in the peripartum: a multi-method longitudinal study of 
mothers and fathers 
Acrónimo: P-Brain 

 

Fonte de Financiamento: Bolsa de Doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia 

(2021.07006.BD) 

 

Sumário: Peripartum Depression (PPD) affects more than 10% of mothers, with well-

established detrimental effects on infant development. Emerging research has started to 

identify the neural correlates of motherhood and how these relate to differences in caregiving 

behavior. However, it is still unclear how brain function is altered in PPD and most of the few 

available studies have focused on the postpartum period. Understanding the neural and 

behavioral processes underlying the transition to motherhood in depressed and non-

depressed women can facilitate the identification of risk factors and vulnerability periods for 

the development of PPD and assist in tailoring effective interventions. Therefore, we aim to 

conduct a multimodal longitudinal study to better understand the changes throughout the 

peripartum period in cognitive and psychological functioning, clinical status, brain activity in 

tasks that elicit parental brain networks (social cognition, emotion regulation, and executive 

function), and the caregiving behavioral system. 

 

b) Número de estudantes a acolher na(s) uc('s ) "Projeto de Investigação (nº de ECTS e ciclo 

em que se insere(m);  

Máximo 1 estudante (3 ECTs inseridas no 2º ciclo do curso de Licenciatura e Mestrado em 

Psicologia) 

 

c) breve descrição das atividades a desenvolver pel@ estudante. 

 

• Participação nas reuniões de equipa de gestão do projeto 



• Colaboração na preparação dos procedimentos de recolha de dados neuropsicofisiológicos 

e de autorelato 

• Colaboração na recolha de dados neuropsicofisiológicos e de autorelato 

• Colaboração na preparação de dados em base de dados dedicada 

• Colaboração na análise de dados 

 

Projeto 3 

a) Título do Projeto: Correlatos neurais da atenção partilhada: uma base fundamental para o 
desenvolvimento subsequente da competência social [Neural correlates of joint attention: A 
foundational basis to subsequent social competence] 

Fonte de Financiamento: Concurso de Projetos de I&D em Todos os Domínios Científicos - 
2022 
 

Sumário: O estudo pretende caracterizar longitudinalmente as regiões cerebrais ativadas em 

resposta aos estímulos de atenção partilhada durante a fase de emergência da habilidade (10 

meses de idade) e em uma fase intermédia do seu desenvolvimento (13 meses de idade), bem 

como analisar a relação entre ativação cerebral e manifestação comportamental da atenção 

partilhada ao longo do tempo, e sua contribuição para o desenvolvimento de habilidades 

sociocognitivas mais avançadas, como linguagem e competência social (24 meses de idade). 

 

b) Número de estudantes a acolher na(s) uc('s ) "Projeto de Investigação (nº de ECTS e ciclo 

em que se insere(m);  

Máximo 1 estudante de primeiro ciclo e outr@ de segundo ciclo do curso de Licenciatura e 

Mestrado em Psicologia (3 ECTS), apenas no segundo semestre 

 

c) Breve descrição das atividades a desenvolver pel@ estudante. 

• Revisão da literatura 

• Apoio no desenvolvimento do protocolo NIRS 

• Apoio no recrutamento de participantes e gestão de contactos 

• Apoio na recolha de dados 

 

Projeto 4 

a) Título do Projeto: Sistema home-based de estimulação elétrica por corrente contínua na 

depressão pós-parto: estudos de viabilidade – Fase 1 

Fonte de Financiamento: Concurso de Estímulo ao Emprego Científico Individual (CEECIND) – 
3ª edição - 2020.02059.CEECIND 
 
Sumário: A fase 1 do projeto 4MUMs vai adotar o método de investigação qualitativa dos 

grupos focais. O objetivo dos grupos focais consiste na recolha de evidência acerca das 

necessidades, valores, pontos de vista e experiências de pacientes e profissionais de saúde em 



relação à intervenção, nomeadamente em relação à combinação da tDCS + eHealth + 

teleHealth utilizando o dispositivo Flow tDCS, Depression app e dashboard para clínicos. 

Quando analisados sistematicamente, os dados recolhidos irão ajudar em várias tomadas de 

decisão ao longo do processo. Para além disso, os grupos focais irão ajudar no 

desenvolvimento e seleção de Questionários e Escalas de Autorrelato (Patient-Reported 

Outcome Measures; PROMs), medidas relacionadas com a avaliação da qualidade de vida 

(Health-related Quality of Life; HRQoL) e medidas de custo-eficácia adequadas. 

 

b) Número de estudantes a acolher na(s) uc('s ) "Projeto de Investigação (nº de ECTS e ciclo 

em que se insere(m);  

Máximo 2 estudantes de primeiro ciclo do curso de Licenciatura e Mestrado em Psicologia (6 

ECTS) 

 

c) Breve descrição das atividades a desenvolver pel@ estudante. 

• Transcrição de entrevistas 

• Preparação do code book 

 

Projeto 5 

 

a) Título do Projeto: Comparing parents’ and midwives / obstetricians’ knowledge, causal 

attributions and attitudes towards perinatal depression 

Fonte de Financiamento: Fondation FondaMental 
 
Sumário: The preliminary study aims to cross-culturally validate the instruments that will be 
used in the main study (ECAMSD scale and MICA-4). The ECAMSD scale is a 15-item self-report 
instrument measuring participants’ knowledge, causal attributions and attitudes towards 
peripartum depression, designed for the purpose of the study. Items 1 to 5 assess knowledge 
and causal attributions about peripartum depression (multiple choices possible in a selection 
of propositions), item 6 to 9 participants’ attitudes towards persons with peripartum 
depression on a binary scale (Yes vs. No) and item 10 to 15 attitudes towards help-seeking in 
the case of the participant would personally concerned by peripartum depression on a 4-point 
Likert scale (‘‘strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, strongly disagree’’).  The 
main study aims to compare parents’ and health providers’ knowledge, causal attributions 
and attitudes towards peripartum depression in 11 EU countries 
 

b) Número de estudantes a acolher na(s) uc('s ) "Projeto de Investigação (nº de ECTS e ciclo 

em que se insere(m);  

Máximo 1 estudante de segundo ciclo do curso de Licenciatura e Mestrado em Psicologia (6 

ECTS) 

 

c) breve descrição das atividades a desenvolver pel@ estudante. 

• Apoio no processo de submissão às Comissões de Ética locais 

• Apoio no processo de recrutamento e recolha de dados 

 



 

Investigadora Responsável: Madalena Alarcão (malarcao@fpce.uc.pt ) 

a) Projetos nos quais @s estudantes se poderão inserir 

Projeto Coparentalidade e Divorcio. 
 
b) Nº de estudantes/Nº de ECTS e Ciclo de Estudos 
2 estudantes de Psicologia (do 1º ou do 2º ciclo), é possível acolher alunos na uc de 3ECTS e 
de 6ECTS, diferindo o trabalho a realizar, fundamentalmente, na carga de esforço solicitada. 
 
c) Breve descrição das atividades a desenvolver:  

O objetivo é que os estudantes possam iniciar-se no trabalho de revisão do estado da arte, 
acompanhando o trabalho a desenvolver por estudantes do 2º ano do mestrado em Psicologia 
Forense. O foco do trabalho centrar-se-á, contudo, na recolha da amostra, na cotação dos 
instrumentos que compõem o protocolo de investigação, na construção da base e dados, 
podendo iniciar algum tratamento de dados. Os alunos participarão também nas reuniões 
regulares a realizar com a equipa de investigação. 

No 2º semestre poderei ainda receber 2 estudantes da Licenciatura em Psicologia e/ou em 
Ciências da Educação para participarem na validação de um instrumento de avaliação do 
impacto de uma formação de Lideres Ubuntu. Atendendo à carga de esforço, é mais adequado 
que a unidade curricular tenha 6 ECTS. Espera-se que o/s estudante/s colaborem na 
construção da base de dados e tratamento estatístico dos resultados com vista à avaliação das 
qualidades psicométricas do referido instrumento. 
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Investigadora Responsável: Ana Cristina Almeida (calmeida@fpce.uc.pt ) 

 

a) Projetos nos quais @s estudantes se poderão inserir: 

Projeto LabJogos (sem financiamento externo)  

O Projeto LAbJogos – Lúdico e Aprendizagem com base na Análise e Dinâmicas de Jogo 

(LabTE – FPCEUC) tem a finalidade de servir a comunidade no apoio ao desenvolvimento, às 

aprendizagens e inclusão pela capacitação, através da produção e aplicação de 

conhecimento decorrente da análise sistemática de jogos selecionados, para identificação, 

treino e reconhecimento de competências.  

 

b) Nº de estudantes/Nº de ECTS e Ciclo de Estudos 
2 estudantes – Psicologia - Licenciatura | Mestrado - 3 ou 6 ECTS (adequado ao plano de 
trabalho) 
 
c) Breve descrição das atividades a desenvolver:  

O cumprimento desta unidade de projeto supõe uma das seguintes atividades: 

- Classificação e análise de materiais lúdicos, essencialmente jogos analógicos (análise de 

tarefa à luz das categorias evolutivas e facetas relativas a comportamentos cognitivos, funções 

executivas, atividades sociais, atitudes) 

- Aplicação de protocolo de observação de comportamentos de jogo (analógico / digital e 

análise com vista à construção de um guia de auto/hétero monitorização). 

No âmbito do Projeto LAbJogos – Lúdico e Aprendizagem com base na Análise e Dinâmicas de 

Jogo (LabTE – FPCEUC), a linha de investigação gaMEaning tem o objetivo de conhecer os jogos 

preferidos por jovens (a frequentar 3º Ciclo do Ensino Básico, Ensino Secundário ou Ensino 

Superior), motivos da sua preferência, observação do comportamento estratégico e 

consequente análise de competências e conhecimentos ativados pela prática desses jogos. 

Trata-se de uma investigação-ação com elaboração de uma base de dados e análise segundo 

abordagem essencialmente qualitativa. 
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Investigadora Responsável: Clara Cruz Santos (clarasantos@fpce.uc.pt ) 

 
a) Projetos nos quais @s estudantes se poderão inserir 

Direitos Humanos, Migrações e Cidadania (Projeto Exploratório Financiado pelo Instituto 
Jurídico da Faculdade de Direito pela FCT) 
 
b) Nº de estudantes/Nº de ECTS e Ciclo de Estudos 
2 estudantes - 4 ECTS /1º semestre - de Serviço Social  
Unidade Curricular de 4 ECTS – 1º Semestre 
 
c) Breve descrição das atividades a desenvolver: 

1. Revisão Sistemática da Literatura: Análise dos Conceitos de Cidadania e Migração 

2. Colaboração na Organização do Colóquio Internacional a realizar em novembro de 

2023 com o mesmo tema. 

3. Participação na Redação de artigo científico 

4. Participação em reuniões de equipa 

5. Redação do relatório do Projeto de Investigação 
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Investigadora Responsável| Teresa Pessoa (tpessoa@fpce.uc.pt ) 

 

a) Projetos nos quais @s estudantes se poderão inserir 

Título: Educ@rteNatureza  

Educ@rteNatureza é um projeto que pretende contribuir para desenhar, desenvolver, 

implementar e avaliar modelo de educação através da natureza, dando Voz e Valor aos 

espaços que nos cercam contando histórias, que se querem ilustradas e, também, mediadas 

pelas tecnologias. Educ@rteNatureza visa, então, criar espaços e tempos de construção de 

conhecimento em torno de ambientes naturais destinados, também, a criar valor a uma 

memória coletiva de comunidades rurais: - observando a Natureza, identificando objetos, 

fauna, flora, águas, etc - escrevendo, em formato analógico e digital, ‘estórias’ e ciclos 

relacionados com os 7Ps: Pessoas, Plantas, Pássaros, Paladares, Pinturas, Partituras, Películas, 

Pegadas;- desenhando de diversas coreografias didáticas em torno destes, através da 

construção de exposições e tertúlias permanentes e temporárias relacionadas com as 

tradições destes artefactos e espaços – memórias e ‘estórias’ das comunidades. O Projeto 

pretende, por outro lado, tirar o máximo partido do património humano, material e imaterial 

de uma determinada zona e das qualidades naturais encontradas no terreno, valorizando a 

estruturação existente e projetando o futuro.  

 

b) Nº de estudantes/Nº de ECTS e Ciclo de Estudos 
2 alun@s - 6 ECTs | Licenciatura Ciências Educação 

 

c) Breve descrição das atividades a desenvolver: 
 

1. Revisão Sistemática de Literatura;  

2. Identificar e Mapear Objetos 'Naturais', Pessoas, Flora e Fauna; 

3. Conceber e elaborar textos e imagens em torno de material identificado; 

4.Diferenciar situações do currículo suscetíveis de serem desenvolvidas em ambientes 

naturais; 

5.Colaborar na gestão de oficinas de formação e gestão de eventos científicos. 
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