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Notícias IPNP

Última formação decorrida!
Decorreu no passado sábado, dia 2 de fevereiro de 2013, o Workshop
Vivencial de Psicoterapia Emocional e Bonding!
Já se encontram disponíveis as fotografias do evento, aqui.
O nosso agradecimento ao Professor Doutor Domingos Neto pelos
momentos proporcionados, e aos formandos pelo interesse e
envolvimento demonstrados.

Próxima formação!
CURSO PRÁTICO DE EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE
A conceção deste curso pretende essencialmente promover junto dos
profissionais/estudantes o desenvolvimento de competências técnicas e
relacionais necessárias para a criação, implementação e avaliação de
projetos na área da educação para a sexualidade, procurando assim dar
resposta ao novo contexto legislativo na área.
Investimento:
€160 (até 9 FEV'13) | €180 (até 16 FEV'13)
Programa e inscrições aqui.

Valores económicos de inscrição!
Beneficie de valores mais económicos para inscrições antecipadas. Garanta já a sua vaga!

FEV'13

Valor económico de inscrição

DISLEXIA: NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA DAS
PERTURBAÇÕES DA LEITURA E DA ESCRITA
Formadoras: Mestre Valéria Gomes e Dra. Inês Correia
Inscrição de valor económico até 22 de fevereiro de 2013
Ver mais [+]

Valor económico de inscrição

EDUCAÇÃO EMOCIONAL NA SENIORIDADE
Formadores: Dr. Vítor Fragoso, Dra. Martha Chaves e Dra. Liliana Vasconcelos
Inscrição de valor económico até 11 de março de 2013.
Ver mais [+]

Valor económico de inscrição

COMO CONSEGUIR FILHOS FASCINANTES,
ALUNOS BRILHANTES
Formador: Prof. Dr. Nelson Lima
Inscrição de valor económico até 15 de março de 2013
Ver mais [+]

Valor económico de inscrição

INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA NAS
DEPENDÊNCIAS E COMPORTAMENTOS ADITIVOS
Formadoras: Mestre Anabela Monteiro e Dra. Isabel Ponte
Inscrições de valor económico até 22 de março de 2013
Ver mais [+]

Valor económico de inscrição

OS MÉDIA: DE INIMIGOS A AMIGOS DE UM
CRESCIMENTO SAUDÁVEL
Formadora: Mestre Sílvia João Gonçalves
Inscrições de valor económico até 30 de março de 2013

Ver mais [+]

CONSULTAR AQUI TODAS AS FORMAÇÕES

Novos cursos!
> VIOLÊNCIA DAS RELAÇÕES DE INTIMIDADE: DA TEORIA À PRÁTICA (10 horas)

A violência nas relações de intimidade constitui um dos problemas sociais mais severos da atualidade, de
tal forma que é sugerido aos médicos de família, de acordo com uma recomendação publicada na “Annals
of Internal Medicine”, que realizem um rastreio de sinais de violência doméstica nas mulheres em idade
fértil, e que as referenciem para tratamento, se necessário. (Ler notícia completa aqui).
Assim, a formação VIOLÊNCIA NAS RELAÇÕES DE INTIMIDADE: DA TEORIA À
PRÁTICA visa promover conhecimentos e competências que permitam aos
profissionais atuarem de forma adequada quando confrontados com
questões relacionadas com a violência nas relações de intimidade.
Formadora: Mestre Teresa Cunha
Convidado: Prof. Dr. Pinto da Costa
Início a 30 de abril de 2013
Valor de inscrição económico até 9 de abril de 2013
Programa e inscrições aqui

> METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO EM SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA EM
CONTEXTO ESCOLAR (2.ª ed.) Formação (10 horas) e Supervisão (9 horas)
As dificuldades de relacionamento interpessoal entre os diferentes intervenientes do
contexto escolar (alunos, professores e auxiliares de ação educativa) surgem como um
fator de importância acrescida na génese de diversas problemáticas que marcam a
atualidade das escolas Portuguesas, e que têm na violência, e especialmente no
fenómeno do bullying, uma das suas faces mais visíveis.

Formador: Professor Doutor Francisco Machado
Início a 24 de maio de 2013
Valor de inscrição económico até 3 de maio de 2013
Programa e inscrições aqui.

> A TEORIA E PRÁTICA DA MUSICOTERAPIA: APLICAÇÃO E EFEITOS EM CONTEXTO CLÍNICO (25 horas)
Na musicoterapia estabelece-se uma relação vincular entre duas ou mais pessoas (onde se
inclui o musicoterapeuta), num contexto não-verbal, através do som, da música, do
silêncio, dos gestos e de muitos outros recursos corpóreo-sonoro-musicais. Nesta
experiência partilhada, ocorrem fenómenos expressivos que permitem ao indivíduo ter
maior consciência de si e dos outros.

Formadora: Dra. Margarida Moreira da Rocha
Início a 4 de junho de 2013
Valor de inscrição económico até 14 de maio de 2013
Programa e inscrições aqui

> REABILITAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA (30 horas)
Alicerçada nas técnicas de avaliação neuropsicológica e com um forte contributo da
neuroanatomia clínica, a presente formação pretende apresentar os principais modelos de
reabilitação neuropsicológica, considerando sempre uma abordagem holística e integrada
do indivíduo. Numa componente mais prática serão apresentadas e discutidas várias
técnicas de reabilitação cognitiva dos principais défices neuropsicológicos como memória,
funções executivas ou cálculo, com demonstração e discussão de casos clínicos.

Formadores: Mestre Susana Oliveira e Mestre Teresa Limpo
Início a 15 de novembro de 2013
Valor de inscrição económico até 25 de outubro de 2013

Programa e inscrições aqui

Apresentação de livro
O livro Educação Emocional para Séniores, da autoria de Vítor Fragoso e
Martha Chaves, e publicado pela Psicoma, tem já agendadas várias
apresentações nacionais.
A próxima apresentação decorrerá no dia 17 de fevereiro, na FNAC Viseu, no
Palácio do Gelo, às 17 horas. O livro será também apresentado no auditório
do Instituto Superior da Maia, no dia 1 de março de 2013, às 15 horas.
Convite FNAC Viseu
Convite ISMAI

Não perca estes eventos!

Sugestões culturais
cine-concerto
JAZZANOVA | IL DESERTO ROSSO
Casa da Música | 7 de fevereiro de 2013
"No primeiro filme a cores do cineasta italiano Michelangelo
Antonioni, de 1964, dominam as intensas paisagens industriais
como suporte para as dúvidas existenciais e a alienação da
protagonista, interpretada por Monica Vitti. A Casa da Música
convidou os alemães Jazzanova para criarem uma nova banda
sonora para Il Deserto Rosso, aqui apresentada ao vivo juntamente
com a projeção do filme."
(Fonte: Casa da Música)

cinema
O IMPOSSÍVEL
Título original: Lo Imposible
Realizador: Juan Antonio Bayona
Intérpretes: Naomi Watts, Ewan McGregor, Geraldine Chaplin, Tom

Holland
"Inspirado num evento verídico, esta é a história da família Belón, que
milagrosamente escapou com vida a uma das maiores catástrofes
naturais registadas nos últimos anos.
Um filme dramático realizado pelo catalão Juan Antonio Bayona ("O
Orfanato"), com argumento de Sergio G. Sánchez e apoio da própria
Maria Belón".
(Fonte: Púb lico)

música
PARALLAX - ERIC REVIS
Clean Feed
"Surge esta gravação colossal, num registo que reúne quatro dos
mais poderosos jazzmenem actividade. Eric Revis (contrabaixo), Ken
Vandermark (saxofone e clarinete), Jason Moran (piano) e Nasheet
Waits (bateria) dão corpo a uma música que faz a ponte perfeita entre
vanguarda e tradição, de uma forma que nunca havia sido feita até
hoje. Num álbum dominado pela segurança de Revis e pela verve
discursiva de Vandermark, somos surpreendidos pelo
acompanhamento de Moran, luminoso e certeiramente contido,
explosivo quando necessário."
(Fonte: Púb lico)

O IPNP deseja-lhe uma excelente semana!
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