CURSO DE FORMAÇÃO EM INTERVENÇÃO SISTÉMICA E FAMILIAR:
OBJETIVO: Formar Interventores Sistémicos e Familiares.
DESTINATÁRIOS: Licenciados nas áreas da Saúde e das Ciências Sociais e Humanas.
DURAÇÃO: 360 horas
INÍCIO: Janeiro/Fevereiro 2018
PERIODICIDADE: Mensal e/ou Quinzenal
A acção de formação teórica-prática decorre durante o período de 3 anos e está organizado em 2
fases:
Fase I- FORMAÇÃO INTRODUTÓRIA EM INTERVENÇÃO SISTÉMICA E FAMILIAR (1º
ANO COM 60 HORAS)
O objetivo fundamental consiste em criar, nos formandos, uma postura epistemológica
consonante com os princípios do Modelo Sistémico, tendo em conta a evolução do seu quadro
conceptual referencial.
Objetivos específicos:
a) Promoção da capacidade dos formandos de criar novas realidades, nomeadamente no que
respeita ao funcionamento da família e de outros sistemas sociais bem como acerca das suas
inter-relações;
b) Familiarização dos formandos com conceitos básicos do Modelo Sistémico.
A frequência do 1º Ciclo dá equivalência a um “Curso de Sensibilização à Intervenção Sistémica
e
Familiar” e acesso á continuidade do Curso de Formação em Intervenção Sistémica e Familiar.
Custo:600 Euros
FASE II- FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM INTERVENÇÃO SISTÉMICA E FAMILIAR (
2º E 3º ANOS COM 300 HORAS)
Os objetivos fundamentais da 2ª Fase, são:
a) Promoção de competências teóricas no domínio das diferentes escolas ou modelos de terapia
familiar e de intervenção sistémica;
b) Desenvolvimento pessoal;
c) Potenciação de trabalho sistémico, no quadro profissional ou clínico dos formandos.
A formação decorre em dois períodos letivos, em sessões de 4 ou 7 horas a combinar e marcadas
com antecedência.
O Curso de Formação em Intervenção Sistémica e Familiar dá acesso à candidatura ao 3º ciclo
“Curso de Prática Supervisionada” e posterior creditação para a prática da Terapia Familiar.
A passagem para o Curso de Prática Supervisionada é feita mediante um processo de seleção,
que terá em conta a avaliação, a formação base, a experiência profissional e o perfil de
candidato.
Inicio: Janeiro/Fevereiro 2018
Custo:
1.330,00 Euros (cada 150 horas)
SUPERVISÃO EM INTERVENÇÃO SISTÉMCA E TERAPIA FAMILIAR, (4º e 5º anos)
com a duração de 290h
Com a Supervisão pretende-se que o formando, através de uma análise do seu trabalho:
a) Adquira competências de intervenção em Terapia Familiar e Intervenção Sistémica
b) Adquira uma maior capacidade de reflexão e questionamento sobre a sua prática
c) Construa a sua própria identidade de Terapeuta Familiar e Sistémico.
O Curso de Prática Supervisionada é distribuído por sessões de 4 ou 7 horas num período
mínimo de 2 anos. Dada a existência de um processo de revisão do programa de formação a
decorrer na SPTF existe a possibilidade do Ciclo de Supervisão ser estendido até 300 horas, por
motivos pedagógicos mas também como medida de aproximação aos critérios requeridos para
reconhecimento e creditação a nível europeu e internacional.

Terminada esta formação e respetiva avaliação, o candidato poderá candidatar-se ao grau de
Associado Efetivo e ser credenciado por esta Sociedade Científica para o exercício da Terapia
Familiar.
Forma de pagamento
Cada sessão de 7 horas – 93,00 €
Para se candidatar deverá enviar:
Carta de motivação/ candidatura;
Cv resumido e atualizado;
Cópia do Certificado de Habilitações;
1 foto,
Cópia do cartão de cidadão ou B.I. + Cartão de Contribuinte.
Para: Rua Júlio Dinis, 748 – 5ª andar, sala 513 – 4050-321 PORTO
Ou
info@sptfnorte.org

