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Apresentação

A pós-graduação em Psicologia Política integra os campos disciplinares da Ciência
Política e da Psicologia. Consubstancia o estudo dos fenómenos básicos do
comportamento e dos fenómenos da ação, da participação e da decisão políticas. No
plano da Psicologia põe-se o foco nos processos básicos da conduta humana e da
dinâmica grupal e social, enquanto no da Ciência Política se põe o foco nos princípios
básicos e nos mecanismos que regulam os processos políticos e sociais. Esta proposta
oferece um curso de formação especializada, através de um corpo de conhecimentos
úteis, quer de âmbito profissional quer de âmbito académico. No âmbito profissional,
discute o enquadramento da participação política e do exercício do poder,
promovendo caminhos de compreensão, interpretação e intervenção. No âmbito
académico, centra-se nos fundamentos teóricos com os quais se atinge a compreensão
técnica desses fenómenos políticos, através dos sistemas conceptuais da Psicologia e
da Ciência Política. Esta pós-graduação assume-se como uma formação de excelência,
visando capacitar profissionais que atuam, ou pretendem atuar, em campos diversos,
tais como político, empresarial, jornalístico e académico. CURSO LECIONADO EM E-
LEARNING - podem encontrar informações e formas de aceder aos recursos e
tecnologias que disponibilizamos para ensino e colaboração a distância. Tudo à
distância de um CLICK! em: https://www.ulusofona.pt/click
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PLANO DE ESTUDOS

1º Ano / Tronco comum

Anual ects

Cidadania e Sociedade Civil 2

Dinâmicas Psicológicas dos Atores Políticos 2

Diversidade e Pluralismo 2

Estudos do Comportamento Político 2

Ética e Deontologia no Comportamento Político 2

Negociação e Mediação de Conflitos 2

Pensamento Crítico e Envolvimento Político 2

Política Digital 2

Psicologia das Massas e Liderança Política 2

Psicologia das Organizações Políticas 2

Sociedade e Cultura Política 2
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