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1. ENQUADRAMENTO 
 

 

Nesta ação de formação os participantes terão acesso a uma formação especializada, contactando com conhecimentos 

teóricos e metodologias atuais nas diversas áreas da Neuropsicologia, nomeadamente ao nível das estratégias de abordagem 

dos problemas específicos que surgem na atuação prática com o paciente idoso.  

 

Terão ainda acesso a ferramentas clínicas, através do desenvolvimento de competências de avaliação neuropsicológica e 

técnico-profissionais, bem como de comunicação oral e escrita, indispensáveis à execução de avaliação e intervenção 

neuropsicológicas.  

 

Por fim, serão promovidas competências que lhes permitirão a identificação e diferenciação dos variados métodos, conceitos e 

estratégias essenciais à intervenção em Neuropsicologia, através de aplicações específicas, designadamente ao nível da 

avaliação, reabilitação e/ou estimulação neuropsicológicas no idoso.  

 

Por isso se trabalha, ou pretende trabalhar, nesta área este curso é para si! 

 

2. OBJETIVOS 
 

Gerais: 
 
- Desenvolver conhecimentos e competências fundamentais em Intervenção Neuropsicológica no Idoso; 

- Reconhecer as estratégias de intervenção em neuropsicologia mais adequadas tendo como referência a realidade da Prática 

Clínica com Idosos. 

 

3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Módulo 1: Introdução à Neuropsicologia (3h) 

 
1.1. O que é a Neuropsicologia 
1.2. Funções Cognitivas Superiores 
1.3. Envelhecimento Normal vs. Patológico 
1.4. Patologias associadas ao paciente idoso 
1.5. Diagnósticos Diferenciais 

- Reconhecer as especificidades da Intervenção Neuropsicológica 

com Idosos; 

- Identificar as funções mentais superiores mais comuns e 

afetadas no paciente idoso; 

- Identificar as problemáticas mais comuns e principais queixas 

apresentadas pela população idosa; 

- Diagnosticar as Perturbações que surgem na Terceira Idade, 
tais como: Doença de Alzheimer, Demência de Vascular, 
Demência Mista, Demência Fronto-Temporal, Demência de 
Corpos de Lewy, Depressão, Delirium. 

 

 
Módulo 2: Avaliação Neuropsicológica no Idoso (8h) 

 
2.1. Entrevista Neuropsicológica 
2.2. Avaliação Neuropsicológica do Idoso 
2.3. Instrumentos de Avaliação Neuropsicológica mais usuais 
 

- Identificar as metodologias de elaboração e aplicação de uma 

entrevista neuropsicológica; 

- Desenvolver conhecimentos técnicos e competências de 

avaliação neuropsicológica em Idosos; 

- Reconhecer as metodologias de aplicação e interpretação de 
testes de avaliação neuropsicológica. 
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3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (cont.) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Módulo 3: Reabilitação e Estimulação Neuropsicológica 
no Idoso (5h) 
 

3.1. Reabilitação e/ou Estimulação Neuropsicológicas 
3.2. Elaboração de um Programa de Reabilitação e/ou 
Estimulação Neuropsicológicas 
 

- Identificar e desenvolver estratégias, exercícios e atividades 

para a Reabilitação Cognitiva e/ou Estimulação 

Neuropsicológicas; 

- Delinear programas de intervenção e prevenção adequados 

às problemáticas diagnosticadas; 

- Delinear programas de Reabilitação e/ou Estimulação 

Neuropsicológicas.  

 

4. DESTINATÁRIOS | PRÉ-REQUISITOS  
 

Finalistas e Licenciados/ Profissionais das seguintes áreas: 
Psicologia, Enfermagem, Fisioterapia, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, Serviço Social; bem como Outros Profissionais 

com Formação Académica relacionada com a área da Saúde, Neurociências, Biologia, Ciências do Comportamento e Área 

Social. 

 
Pré-requisitos: 

Licenciatura relacionada com uma das seguintes áreas: Saúde, Neurociências, Biologia, Ciências do Comportamento ou Área 
Social. 
 

5. DURAÇÃO (total) 
 

16 horas 
 

6. LOCAL DE REALIZAÇÃO 
 
Oficina de Competências - IEMinho - Instituto Empresarial do Minho  
Lugar do Casal 4730-575 Soutelo - Vila Verde - Braga [veja aqui como chegar] 

 
7. DATAS DE REALIZAÇÃO E HORÁRIO 
 

17 de maio - das 09h30 às 13h30 e 14h30 às 18h30 
24 de maio - das 09h30 às 13h30 e 14h30 às 18h30 

 
8. METODOLOGIA DE FORMAÇÃO  
 
Serão privilegiadas metodologias ativas e interrogativas que promovam o envolvimento e participação dos/as formandos/as em 
todo o processo formativo.  
As sessões serão suportadas por uma forte componente prática assente na realização de atividades individuais e de grupo, 
estudos de caso, discussão dirigida, etc.   
Recorrer-se-á também ao método expositivo na transmissão de conteúdos. 
 

9. AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 
 

Ao longo dos dois módulos será feita uma avaliação contínua, assente na observação das sessões, segundo critérios 
previamente definidos, e complementada com a realização de um trabalho no final da ação de formação.  
A conclusão com aproveitamento confere ao/à formando/a o direito a um Certificado de Formação de acordo com o 
estabelecido no Regulamento de Funcionamento de Formação da Oficina de Competências. Para efeitos de aproveitamento, 
o/a formando/a terá que ter uma taxa de assiduidade igual ou superior a 90% do total das horas de formação da ação. 
 

10. MATERIAL DE APOIO 
 

Os participantes terão acesso a um manual de apoio à ação, bem como a outros materiais pedagógicos relevantes utilizados 
na dinamização de cada sessão.  
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11. FORMADORA 
 

Dulce Marques  
 
- Licenciada em Psicologia pelo Instituto Superior da Maia (2004-2007); 
- Mestre em Neuropsicologia Clínica pelo Instituto Superior da Maia (2009-2011); 
- Presidente da Direção da A.N.N. – Associação Nacional de Neuropsicologia e Presidente da Comissão Instaladora e 
Executiva (2010-2014); 
 
A sua carreira profissional tem-se desenvolvido na área Clínica, como Psicóloga há 7 anos e como Neuropsicóloga há 3, 
contando com uma vasta experiência com adultos e crianças em Avaliação Neuropsicológica, Reabilitação Neurocognitiva, 
Rastreios Cognitivos, Psicoterapia e Dificuldades de Aprendizagem em Entidades/Instituições de diversas áreas. 
 
De destacar ainda a experiência como formadora na área da Neuropsicologia Clínica em inúmeros cursos, com relevo para a 
lecionação em Pós-Graduações no Porto e em Lisboa (2012), bem como palestrante em diversas conferências.  
 
Recentemente publicou um Artigo Científico no Iberian Journal of Clinical & Forensic Neuroscience Vol. I, nº 3, 2013, sendo 
ainda coautora de um livro de exercícios neurocognitivos para reabilitação de doentes com AVC e posterior apresentação de 
um Poster no Congresso Internacional de Neurologia em Barcelona – “Programa Auto-Aplicado de estimulación 
neuropsicológica domiciliaria en pacientes com ACV com quejas subjetivas cognitivas.” (2013). 

 

12. INSCRIÇÃO 
 

Faça o download da ficha de inscrição aqui 
Envie para formacao@oficinadecompetencias.pt 

 
13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 

1 inscrição – 95 € 
2 inscrições – 80 € (cada inscrição) 
Estudantes, Desempregados, Entidades Protocoladas OC (GIP-CMVV; AAUM) – 80 € (mediante comprovativo) 
 
Após a validação de inscrição ser-lhe-ão enviados os dados necessários para efetuar o pagamento. 

 
 
 
A  realização do curso está condicionada a um número mínimo de inscritos/as, pelo que a Oficina de Competências se 
reserva o direito de não realizar o curso caso não atinja o número mínimo de 10 inscrições efetivas. O número máximo 
de inscrições é de 15. Inscreva-se já! 
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