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Notícias IPNP

Última formação decorrida!
Terminou no dia 16 de fevereiro de 2013, a primeira edição da
formação Avaliação Neuropsicológica do Funcionamento Executivo!
Já se encontram disponíveis as fotografias do evento, aqui.
O nosso agradecimento à Mestre Susana Oliveira e ao Professor Doutor
Bruno Peixoto pelos momentos proporcionados, e aos formandos pelo
interesse e envolvimento demonstrados.

Próxima formação!
DISLEXIA: NEUROPSICOLOGIA
LEITURA E DA ESCRITA

CLÍNICA DAS

PERTURBAÇÕES DA

Se ainda não se inscreveu nesta formação, ainda o poderá fazer, até ao
dia 8 de março de 2013.
Inscreva-se já!
Programa e inscrições aqui.

Valores económicos de inscrição!
Conheça as nossas próximas formações.
Inscreva-se já e beneficie de valores mais económicos de inscrição.
Garanta já a sua vaga!

MAR'13

EDUCAÇÃO EMOCIONAL NA SENIORIDADE
Inscrições de valor económico até 11 de março de 2013.
Programa e inscrições aqui
COMO CONSEGUIR FILHOS FASCINANTES, ALUNOS BRILHANTES
Inscrições de valor económico até 15 de março de 2013.
Programa e inscrições aqui

INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA NAS DEPENDÊNCIAS E COMPORTAMENTOS
ADITIVOS
Inscrições de valor económico até 22 de março de 2013.
Programa e inscrições aqui
OS MÉDIA: DE INIMIGOS A AMIGOS DE UM CRESCIMENTO SAUDÁVEL
Inscrições de valor económico até 30 de março de 2013.
Programa e inscrições aqui
VIOLÊNCIA NAS RELAÇÕES DE INTIMIDADE: DA TEORIA À PRÁTICA
Inscrições de valor económico até 9 de abril de 2013.
Programa e inscrições aqui

CONSULTAR AQUI TODAS AS FORMAÇÕES

Novos cursos!
> MÉTODOS E TÉCNICAS DE INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA - PARA A PROMOÇÃO DA
RESILIÊNCIA EM CONTEXTOS DE VULNERABILIDADE E RISCO (10 horas)
O programa desta formação articula os conhecimentos teóricos que permitem a apropriação
dos conceitos mais relevantes para o domínio científico da IPI, incluindo uma parte prática,
apoiada na troca de experiências entre os formandos/profissionais e a formadora, assim
como outros especialistas da área, convidados a partilhar os seus conhecimentos práticos.
Com os conhecimentos adquiridos, os formandos ficarão habilitados para a prática da
Intervenção Precoce na Infância, nomeadamente, no âmbito das Equipas Locais de
intervenção Precoce, criadas ao abrigo do Decreto-Lei 281/2009 de 6 de Outubro.

Formadora: Mestre Olívia de Carvalho
Início a 8 de junho de 2013
Valor de inscrição económico até 18 de maio de 2013
Programa e inscrições aqui

> SEXUALIDADE E CRIME (8 horas)
Esta formação terá uma abordagem em explanações teóricas acompanhadas de suporte
audiovisual dos temas de violência, sexualidade e crime. Serão abordados temas como
crimes passionais, o adultério, filicídio na desavença conjugal, suicídio após o homicídio,
e outros.

Formador: Professor Doutor Pinto da Costa

Início a 3 de junho de 2013
Valor de inscrição económico até 13 de maio de 2013
Programa e inscrições aqui.

Dia Nacional do Estudante
No dia 24 de março assinala-se o Dia Nacional do Estudante. O IPNP
preparou para si, que é estudante, uma vantagem especial nas nossas
ações formativas!
Todas as inscrições de estudantes recebidas no dia 24 de março de 2013
terão o desconto de 10%. Os estudantes beneficiam deste desconto especial
nas inscrições em qualquer ação de formação a desenvolver no ano de 2013.
Aproveite esta oportunidade e escolha já a sua formação!
Consulte aqui todas as formações.
NOTA: As condições desta campanha não são acumuláveis com outros
descontos em vigor.

O Serviço de Neuropsicologia do IPNP informa
Treinar o cérebro pode dar-nos mais anos de
vida!
Os velhos ditados dizem que "se não não usas
algo, podes acabar por perde-lo". O psiquiatra
californiano Daniel G. Amen levou a ideia a sério e
desenvolveu um método que mostra as "áreas
negras" do cérebro que precisam de ser
estimuladas, prevenindo assim o seu
"adormecimento".
Veja aqui a reportagem da BBC.

Supervisão Clínica em Terapia da Fala
Caso ainda não se tenha inscrito em Supervisão Clínica da Terapia da Fala,
ainda o poderá fazer! Ainda dispomos vagas no grupo.

Este serviço 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.
Contacte-nos!

Apresentação de livro
No dia 1 de março de 2013 decorreu a
Conferência Gerontoeducação, no auditório do
ISMAI, onde o livro "Educação Emocional Para
Séniores" foi apresentado pelos autores Vítor
Fragoso e Martha Chaves.
A apresentação do livro contou também com a
contribuição da Dra. Valéria Gomes e Dra. Zaida
Azeredo.
Visitar página do livro aqui.

Ciclo Cine Arco-Íris
A Associação Espaços encontra-se a divulgar o ciclo Cine Arco-Íris:
diversidade, orientação sexual e identidade de género, um evento
coorganizado com o projeto Porto Arco-Íris/Associação ILGA Portugal e com o
apoio da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade do Porto (FPCEUP) e do Clube de Cinema CineFPCEUP.
Mais informações aqui.

Sugestões culturais
cinema
NOTAS DE AMOR
Título original: Take This Waltz
Realização: Sarah Polley
Intérpretes: Michelle Williams, Seth Rogen, Sarah Silverman
"Margot e Daniel estão juntos há cinco anos e têm uma relação
estável, até ela conhecer Lou, o novo vizinho, por quem acaba por
sentir uma estranha atração física. E, se ao princípio, o que sentem
um pelo outro é desvalorizado por ambos, com o desenrolar do
tempo, o que era apenas físico começa a transformar-se em algo
mais profundo, pondo em causa tudo em que Margot sempre

acreditou. Uma comédia romântica escrita e realizada pela actriz
canadiana Sarah Polley, depois da sua estreia na realização com
"Longe Dela", em 2006".
(Fonte: Púb lico)

música
LUDOVICO EINAUDI - IN A TIME LAPSE
Decca
"O subtil pianismo de Ludovico Einaudi diz muito ao público
português, que já teve a oportunidade de o ver com o seu sexteto e
que em passagens anteriores o aplaudiu ao lado de Rodrigo
Leão. Incansável, Ludovico tem embarcado em digressões
diversificadas, o que é um atestado claro à amplitude da sua obra: já
tocou com o mestre da kora do Mali Ballaké Sissoko, por exemplo,
ou, mais recentemente, com os aclamados post-rockers To Rococo
Rot. Todos lhe reconhecem um poder extremamente emotivo, um
tocar que traduz em notas a calma e a contemplação. Talvez seja
essa, avançam alguns críticos musicais internacionais, a explicação
para o facto da sua música dizer tanto a tanta gente nos agitados
dias que correm. Os seus espectáculos – que têm passado por
algumas das mais exigentes salas de todo o mundo – são
arrebatadores na forma como as melodias se ligam a estados de
alma muito profundos."
(Fonte)

O IPNP deseja-lhe uma excelente semana!

INSTITUTO DE PSICOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA DO PORTO
Rua Alexandre Herculano, 371, 2.º Esq. - 4000-055 Porto
Telefone/Fax: 222 019 839 | Telemóvel: 916 101 907
Url: www.ipnp.pt | E-mail: geral@ipnp.pt

