
PLANO DE FORMAÇÃO > 2012
 

O Instituto de Psicologia e Neuropsicologia convida-o/a a conhecer as ações de formação agendadas até ao final de 2012,

com forte aposta na vertente prática.

Consulte a informação abaixo e inscreva-se já!

     

CURSO PRÁTICO DE

EDUCAÇÃO PARA A

SEXUALIDADE

DISLEXIA:

NEUROPSICOLOGIA 

CLÍNICA DAS

PERTURBAÇÕES DA

LEITURA E DA ESCRITA

COMPETÊNCIAS DE

CONSTRUÇÃO DE

CARREIRA EM

TEMPOS DE CRISE

AFETIVIDADE NA

SEXUALIDADE

VIOLÊNCIA SEXUAL

     

Caso necessite de ajuda não hesite

em contatar-nos pelos telefones
222 019 839 ou 916 101 907 ou

através de e-mail formacao@ipnp.pt.

AFASIA: METODOLOGIA

DE INTERVENÇÃO EM

TERAPIA DA FALA

METODOLOGIA DE

INTERVENÇÃO DE

VIOLÊNCIA EM

CONTEXTO ESCOLAR

MAUS-TRATOS

CONTRA A PESSOA IDOSA:

IDENTIFICAÇÃO,

PREVENÇÃO E

INTERVENÇÃO

INSCRIÇÕES LIMITADAS! 
Assegure o seu lugar na formação.

Inscreva-se já em www.ipnp.pt!

    

SUGESTÕES > SET'12

O IPNP assinala o Dia Mundial da Saúde Sexual - 4 de setembro - com uma sugestão de leitura.

 

Título: Sexualidade e Psicossomática

Autor: Jaime Milheiro
Editora: Almedina

Sinopse: "Nas manifestações humanas mais intensas sempre nos interrogamos se a dor será física ou
mental. Ninguém verdadeiramente sabe: parece mental, mas o corpo sofre inteiramente. No prazer mais

intenso, no orgasmo verdadeiro, igualmente nos interrogamos se o prazer será físico ou mental. Ninguém

verdadeiramente sabe: parece físico, mas a "alma" festeja inteiramente. Num e noutro caso será sempre
um todo, um vice-versa, uma identidade. E não saberemos exactamente responder porque tudo o que

nos acontece se passa nesse mesmo registo: no registo da impossível separação entre corpo e espírito."

http://ipnp.pt/media/files/ed_sexualidade.pdf
http://ipnp.pt/media/files/neuro_leitura_escrita.pdf
http://ipnp.pt/media/files/construcaocarreira.pdf
http://ipnp.pt/media/files/afect-sex.pdf
http://ipnp.pt/media/files/violenciasexual.pdf
http://ipnp.pt/media/files/afasia.pdf
http://ipnp.pt/media/files/violenciaescolar.pdf
http://ipnp.pt/media/files/maus-tratos.pdf
http://www.ipnp.pt/departamentos/proximos_eventos_e_formacoes.php


Este mês assinala-se ainda o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, a 10 de setembro. Deixamos uma recomendação de
cinema.

 

 

Título: As Horas | Título original: The Hours

Realizador: Stephen Daldry

Ano: 2002
Trailer aqui. 

Sinopse: "Em três períodos diferentes vivem três mulheres ligadas ao livro "Mrs. Dalloway". Em 1923 vive
Virginia Woolf (Nicole Kidman), autora do livro, que enfrenta uma crise de depressão e ideias de suicídio.

Em 1949 vive Laura Brown (Julianne Moore), uma dona de casa grávida que mora em Los Angeles e que

planeja uma festa de aniversário para o marido e não consegue parar de ler o livro. Nos dias atuais vive
Clarissa Vaughn (Meryl Streep), uma editora de livros que vive em Nova Iorque e prepara uma festa para

Richard (Ed Harris), escritor que fora seu amante no passado e hoje está com SIDA."

O IPNP deseja-lhe uma excelente semana!
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Junte-se a nós no
FACEBOOK

http://youtu.be/yMErdpA804Y
https://www.facebook.com/instituto.ipnp

