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INFORMAÇÃO Curso Básico 2016 

Descrição 

Primeiro ano de formação 
para a obtenção da titulação 
de Especialista em Inter-
venções Sistémicas (EIS)  

Pré-
inscrições 

Prazo aberto até fim das 
vagas 

Duração 1 ano 
(Janeiro-Dezembro 2016) 

Matrícula 310 € 

Propinas / 
Taxas 

1.380 € (em três prazos de 
igual valor estabelecidos pela 
organização do curso)  

Suplemento 
Diploma UC* 175 € 

Total CB sem 
Diploma UC 1.690 € 

Total CB + 
Diploma UC 1.865 € 

Pagamento 
da Matrícula 

Após de notificação da 
admissão, para a reserva de 

Outros 
pagamentos Conferir web do curso 

Mais 
informações 

www.evntf-santpau.com/
index.asp?lang=P 

No caso de existirem vagas, os prazos de 
inscrição serão prolongados. 

* Para a obtenção do Diploma de Especialização em Intervenções 
Sistémicas pela Universidade de Coimbra é necessário cumprir 
alguns requisitos (consultar pagina web) e pagar um suplemento de 
350 €. 
Os que não estiverem interessados neste diploma, podem solicitar um 
certificado autenticado pela Escola Vasco Navarra de Terapia 
Familiar (EVNTF). 

Com a colaboração de: 

www.etfsantpau.com 

www.sptf.pt 

www.infapa.com.br 

www.uc.pt/fpce 

Começo do Curso Básico: 
Janeiro 2016 

Prazo aberto até o fim das vagas 
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O modelo eco-sistémico compreende o indivíduo na sua rede interacional 
(contexto) e expressa que a relação entre as pessoas e o seu meio está 
sujeita a uma dinâmica circular de influências recíprocas. O contexto mais 
significativo é a família, a qual se entende como um sistema. Assim, as 
disfunções dos indivíduos consideram-se em conexão com os comportamentos 
e as expectativas de outros membros do sistema, no qual evoluem e se 
mantêm. 
 
A abordagem sistémica - relacional é pois uma modalidade de Intervenção 
que tem em conta e intervém no contexto onde aparecem os conflitos. A sua 
prática abrange a psicopatologia e os conflitos de relação tanto no 
indivíduo, no casal e na família, como nas organizações, instituições, 
empresas, nos processos de separação e divórcio e nas dificuldades próprias 
do meio escolar, da saúde e social. 
 
Estrutura da Formação  
 
A estrutura da formação consta de dois níveis que se sucedem e se 
complementam e que são antecedidos por um Curso de Introdução das Novas 
Tecnologias de Informação e Conhecimento. 
 
Os objetivos dos dois cursos estão centrados na aquisição de conhecimentos e 
ferramentas suficientes, que permitam pôr em prática intervenções sistémicas 
em múltiplos contextos: saúde, social, psicopedagógico, organizacional, etc. 
 
Foi assinado um protocolo com a Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação da Universidade de Coimbra (FPCE-UC), que reconhece este 
Curso, através da emissão de um diploma, desde que sejam cumpridos os 
requisitos exigidos. A Universidade de Coimbra participa na supervisão da 
qualidade do Curso. 
 
Os formandos que finalizarem os dois Cursos de Formação (CB+EIS) podem 
requerer: 
 
- O “Diploma de Pós-graduação em Terapia Familiar e Intervenção 

Sistémica" pela Universidade de Coimbra. 
Ou 
- O Título: “Experto en Intervenciones Sistémicas” (EIS) pela Federación 

Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF). 
 
Foi acordada a acreditação do Curso pela Sociedade Portuguesa de 
Terapia Familiar SPTF, podendo ser solicitada:  
 
 - Equivalência ao “Curso de Intervenção Sistémica e Familiar” promovido 

pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar (SPTF). 
 
Quem deseje completar a sua formação para obtenção do título profissional 
que o acredita como Terapeuta Familiar, pode solicitar o acesso ao 
Programa de Supervisão de SPTF (com entrevista prévia). 
 
- Foi também acordado o credenciamento do Curso pelo Instituto 

da Familia  de Porto Alegre INFAPA (Brasil). Quem deseje completar a sua 
forma-ção para obtenção do título que o acredita como Terapeuta 
Familiar, pode solicitar o acesso ao seu Programa de Supervisão. 

O Modelo Sistémico 

Formação em Terapia Familiar e Intervenções Sistémicas Online 2016-2017 

Curso Básico de Terapia Familiar (CB) 

Destinatários 

A todos aqueles que desejem adquirir os 
conhecimentos básicos do Modelo Eco-Sistémico, 
que posteriormente lhes permita aceder à titulação 
de Especialista  em Intervenções Sistémicas (EIS) 

Características 

1º Ano da formação para a obtenção da titulação de 
Especialista em Intervenções Sistémicas (EIS). 30 ECTS* 

Programa 

 Introdução ao curso. 
 Blocos Teóricos: 

I. História e fundamentos teóricos da abordagem 
sistémica. 
II. A Avaliação familiar. 
III. Escolas básicas de TF e desenvolvimentos atuais. 

 Apresentação de casos: 
I. O trabalho desde a prática. Elementos de um 

protocolo de apresentação de casos. 
II. A entrevista familiar e a intervenção. 

 Trabalho Pessoal. 
 Avaliação final. 

Especialização em Intervenções Sistémicas 
(CB + EIS) 

Destinatários 

Psicólogos, Psiquiatras, Médicos de Família, Médicos 
em geral, Técnicos de Serviço Social, Enfermeiros, 
Professores e Pedagogos, Sociólogos, Especialistas 
em Recursos Humanos, Educadores Sociais ou 
Familiares e Orientadores Familiares, que desejam 
adquirir os conhecimentos necessários para 
desenvolver Intervenções Sistémicas, ou para 
aplicar o modelo eco-sistémico no seu contexto de 
trabalho habitual 

Características 

2º Ano de formação para a obtenção da titulação de 
Especialista em Intervenções Sistémicas (EIS). 30 ECTS* 

Programa 

 Blocos Teóricos: 
IV. Interv. Sistémicas em contextos não clínicos: no 

trabalho social, contextos educativos, mandatados, 
judiciais e mediacão. 

V. Interv. Sistémicas em contextos clínicos: noções 
básicas de psicopatologia e psicofarmacologia, 
alcoolismo e toxicodependências, famílias 
maltratantes e multiproblemáticas. 

VI. Modelos familiares específicos: famílias 
monoparentais, reconstituídas, de acolhimento e 
adotivas. Abordagem sistémica individual. Consulta 
organizacional e empresas familiares. 

 Apresentação de casos. 
IV. Ética da intervenção sistémica. 
V.  O casal como sistema. 

 Trabalho Pessoal. 
 Avaliação final. 

*1 ECTS (European Credit System) supõe um total aproximado 
de 25 horas de trabalho. 

A organização do Curso é da responsabilidade da Escuela Vasco 
Navarra de Terapia Familiar (EVNTF), em associação com a 
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade 
de Coimbra (FPCE-UC), com a colaboração da Escuela de 
Terapia Familiar do Hospital da Sant Creu i Sant Pau (ETFSP) de 
Barcelona, da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar (SPTF) 
e do Instituto da Família de Porto Alegre, Brasil (INFAPA). 

O curso está baseado numa metodologia construtivista. 
Assim, vai criar-se um Sistema, no qual Professores, 
Formandos e Coordenadores irão interagir através de 
Internet. 
Os formandos seguem o processo de aprendizagem 
utilizando os seus próprios acessos à Internet, no seu 
trabalho, domicílio ou qualquer outro lugar que lhes 
permita um acesso frequente à rede. Irão contar com a 
ajuda de materiais didáticos colocados na Internet e além 
desses deverão procurar outros materiais acessíveis por 
Internet. Durante esse processo serão guiados, estimulados 
e avaliados pelos professores e pelos coordenadores. 

Metodologia 

Mais informação em: www.evntf-santpau.com 
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