
 

PSICOLOGIA VOCACIONAL > 2012
 
Temos o prazer de informar que se encontram abertas as inscrições para as seguintes iniciativas:

     TERTÚLIA - CARREIRAS E VIDAS NO INÍCIO DO SÉCULO XXI

    (18 de maio de 2012 - 21h)

    Facilitadora: Dra. Filomena Almeida | Inscrições até 14 de maio de 2012 | Valor único: 10 euros

    Destinatários: Pessoas em momento de transição de carreira, profissionais e público em geral.

 
Em todas as idades, as pessoas passaram a ser confrontadas com novos problemas de carreira, diferentes do que se

viveram durante o século XX. Construir a vida e a carreira num mundo de incerteza coloca novos desafios aos indivíduos e à

própria Psicologia Vocacional. Estas questões serão objeto de reflexão e debate nesta tertúlia.

 
Mais informações aqui | Faça a sua inscricão em www.ipnp.pt. 

   PROGRAMA - CONSULTA VOCACIONAL EM GRUPO 

  (Horário previsto: terças e sextas-feiras, a partir das 17h. Início a definir.)

  Facilitadora: Dra. Filomena Almeida | Valor único: 120 euros
  Destinatários: Alunos do 9.º ano.

 
No final do 3.º ciclo de escolaridade, os jovens são confrontados com a necessidade de tomar importantes decisões quanto ao

seu futuro escolar e profissional. No sentido de apoiá-los neste processo de construção do futuro, este programa pretende
promover o autoconhecimento, do conhecimento do sistema de oportunidades e do desenvolvimento da capacidade de tomar,
implementar e investir nas decisões.

 

Mais informações aqui | Faça a sua inscricão em www.ipnp.pt. 

     TERTÚLIA 

     COMO AJUDAR OS JOVENS A CONSTRUÍREM AS SUAS CARREIRAS NO INÍCIO DO SÉCULO XXI? 

    (1 de junho de 2012 - 21h)

    Facilitadora: Dra. Filomena Almeida | Inscrições até 28 de maio de 2012 | Valor único: 10 euros
    Destinatários: Pais, profissionais e público em geral.

 
Atualmente, a precaridade marca as condições de trabalho e a incerteza invadiu todas as esferas de vida. A ação humana de
planear ou projetar-se no futuro torna-se agora mais difícil. Neste contexto, quais as possib ilidades para os jovens? Como

poderão os pais ajudar os seus filhos a construírem os seus percursos?

 
Mais informações aqui | Faça a sua inscricão em www.ipnp.pt. 
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     TERTÚLIA 

     CARREIRAS E VIDAS APÓS LESÃO CEREBRAL 

    (7 de julho de 2012 - 15h)

    Facilitadora: Dra. Filomena Almeida | Inscrições até 2 de julho de 2012 | Valor único: 10 euros

    Destinatários: Pessoas que sofreram lesões cerebrais e/ou seus familiares e profissionais.

 
A lesão cerebral pode ocorrer face a um múltiplo conjunto de patologias e, quer surja numa idade precoce como a Paralisia

Cerebral, ou numa idade adulta perante um AVC ou traumatismo cerebral, condiciona o projeto de vida da pessoa. No caso
do adulto, pode obriga-lo a repensar as suas opções num momento em que lida com difíceis sentimentos de perda.

 
Mais informações aqui | Faça a sua inscricão em www.ipnp.pt. 
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