INSTITUTO DE PSICOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA DO PORTO

Notícias IPNP

O Instituto de Psicologia e Neuropsicologia do Porto tem o prazer de apresentar as principais novidades que
temos para si. Temos um novo site, com um visual renovado e potencialidades acrescidas para uma melhor
experiência de navegação. Não deixe de nos dar a sua opinião no Facebook!
Apresentamos também uma forte aposta em novos serviços e num plano formativo para 2013 abrangente e
eficaz, a pensar em si. Visite-nos!

Novo site!
O novo site apresenta um conceito completamente
renovado. Baseado numa plataforma mais
evoluída, conta com um layout atual e apelativo, e
aposta no enriquecimento dos conteúdos e das
novidades, para melhor chegarmos até si.
Visitar o site

Supervisão em Terapia da Fala
Prioriza a aprendizagem continuada, concretizada
através de reuniões clínicas orientadas por uma
profissional com experiência alargada em clínica e
na integração da evidência científica com a prática
terapêutica.
Ler mais

Apoio Familiar na Deficiência
Apoio especializado aos pais, familiares e
cuidadores de indivíduos portadores de deficiência,
criando um ambiente reflexivo e relacional sobre os
desafios e mudanças inerentes às trajetórias
familiares pautadas pela diferença.
Ler mais

Plano de Formação 2013!
Consulte aqui toda a nossa oferta formativa para 2013. Não hesite em nos contactar!

Catálogo de Formação 2013: Catálogo online | Catálogo PDF

Próximas formações
VIOLÊNCIA SEXUAL
Últimos dias para inscrição de valor económico!
Duração: 10 horas
Início a 6 de novembro de 2012 e término a 15 de novembro de 2012
Formadores: Mestre Teresa Cunha e Professor Doutor Pinto da Costa
Assegure já o seu lugar e faça a sua inscrição aqui!
AFASIA: METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO EM TERAPIA DA FALA
Duração: 12 horas
Datas: 9 e 10 de novembro de 2012
Formadora: Dra. Marta Silva
Assegure já o seu lugar e faça a sua inscrição aqui!
METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO EM SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA EM CONTEXTO ESCOLAR
10 horas de formação + 9 horas de supervisão (opcional)
Início a 16 de novembro de 2012 e término a 21 de dezembro de 2012
Formador: Professor Doutor Francisco Machado
Assegure já o seu lugar e faça a sua inscrição aqui!
MAUS-TRATOS CONTRA A PESSOA IDOSA: IDENTIFICAÇÃO, PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO
Duração: 10 horas
Datas: 14 e 15 de dezembro de 2012
Formadora: Mestre Valéria Sousa-Gomes
Assegure já o seu lugar e faça a sua inscrição aqui!

O IPNP deseja-lhe uma excelente semana!
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