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O Instituto de Psicologia e Neuropsicologia do Porto tem o prazer de apresentar as principais novidades que

temos para si. Para além da habitual aposta na Formação para o ano de 2013, apresentamos um novo serviço:

a Clínica Social IPNP. Apresentamos também uma nova parceria com o Hotel B&B Porto Centro, através da qual

disponibilizamos condições especiais de alojamento aos nossos formandos e formadores, bem como o convite

para o lançamento do livro "Educação Emocional para Séniores", publicado pela Psicosoma. Deixamos também

algumas sugestões culturais para o seu fim-de-semana. Estamos ao seu dispor! 

     

Clínica Social IPNP

Criamos a Clínica Social IPNP como uma medida

de recurso para pessoas em situação de

vulnerabilidade social, impossibilitadas de

suportar financeiramente os honorários tabelados

de serviços especializados.

Ver mais

 

 

 

  

"Afasia: Metodologia de Intervenção em Terapia da Fala"

Já se encontram disponíveis as fotografias da formação "Afasia: Metodologia de Intervenção em Terapia da

Fala!

Ver galeria

 

  

 

Hotel B&B Porto Centro

O IPNP disponibiliza condições especiais de

alojamento no Hotel B&B Porto Centro para os nossos

formandos e formadores. Privilegiando o conforto e a

localização central, este hotel dista a cerca de 1 minuto

a pé das nossas instalações.

Ler mais

 

 

  

     

   

http://www.ipnp.pt/
http://www.ipnp.pt/
http://ipnp.pt/
http://ipnp.pt/departamentos/clinica_social_ipnp.php
http://ipnp.pt/
http://www.ipnp.pt/multimedia/afasia_1edicao.php
http://ipnp.pt/
http://ipnp.pt/paginas/acordos.php


"Educação Emocional para Seniores"

O IPNP tem o prazer de informar sobre o

lançamento do livro "Educação Emocional para

Seniores", da autoria de Vítor Fragoso e Martha

Chaves, publicado pela Psicosoma. O lançamento

ocorrerá na Faculdade de Psicologia da

Faculdade do Porto, na Fnac NorteShopping e na

Universidade Sénior Contemporânea.

O IPNP parabeniza os autores pela criação deste

livro fundamental para seniores, psicólogos,

educadores sociais, gerontólogos,

psicoterapeutas, educadores, enfermeiros, entre

muitos outros.

Ver convite (1) | Ver convite (2)

 

 

 

     

Próximas formações
 

   MAUS-TRATOS CONTRA A PESSOA IDOSA

   Identificação, Prevenção e intervenção

   14 e 15 de dezembro de 2012 (10h)

   Formadora: Mestre Valéria Sousa-Gomes

   Até 3 de dezembro de 2012 - 80 euros (valor económico)

   Após 3 de dezembro de 2012 - 100 euros

   5% desconto > estudantes e grupos de 4 elementos

   10% desconto > ex-formandos/as

   Programa e inscrições aqui.

 

Curso de Coaching,

Empowerment

de Equipas

Psicogerontologia

Educativa

Workshop de

Psicoterapia

Emocional e Bonding

Avaliação

Neuropsicológica

do Funcionamento

Executivo

JAN'12 (30h) JAN'12 (10h) FEV'12 (8h) FEV'12 (12h)

Inscrição de valor económico

até 16.12.2012

Inscrição de valor económico

até 04.01.2012

Inscrição de valor económico

até 12.01.2012

Inscrição de valor económico

até 18.01.2012

Ver mais Ver mais Ver mais Ver mais

http://ipnp.pt/
http://www.psicosoma.pt/
http://ipnp.pt/media/files/ConviteEmocoes-01.png
http://ipnp.pt/media/files/ConviteEmocoesUSC-01.png
http://ipnp.pt/
http://ipnp.pt/formacao/maus-tratos_idoso.php
http://ipnp.pt/formacao/coaching.php
http://ipnp.pt/formacao/psicogerontologia_educativa.php
http://ipnp.pt/formacao/psicoterapia_emocional_e_bonding.php
http://ipnp.pt/formacao/avaliacao_neuropsicologica_do_funcionamento_executivo.php


 

Sugestões fim-de-semana
 

teatro
DEVAGAR (de Howard Baker)

Teatro Nacional de S. João

16 nov > 2 dez '12

"De Devagar não se pode esperar um espetáculo

de digestão fácil ou consumo rápido. Este é um

teatro árduo, que mobiliza o mito, a história e o

presente, mas imensamente fascinante, ao operar

nos limites da experiência humana."

Ver mais

 

 

 

 

cinema
O Substituto (de Tony Kaye)

Título original: Detachment

Em exib ição

"Henry Barthes (Adrien Brody) é professor de liceu e

possui um talento nato para criar empatia com

jovens. Decidido a não criar vínculos com nenhum,

optou por uma carreira de substituição, até ao dia

em que é colocado numa problemática escola

pública."

Ver mais

 

O IPNP deseja-lhe uma excelente semana!

INSTITUTO DE PSICOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA DO PORTO
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http://ipnp.pt/departamentos/supervisao.php
http://www.tnsj.pt/home/espetaculo.php?intShowID=432
http://cinecartaz.publico.pt/Filme/310752_o-substituto
http://www.ipnp.pt/

