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A unidade Psicologia da Educacao
concorre para uma formacao basica da
Psicologia. Essa formacao basica pretende
contribuir para dotar-se os alunos de um
conjunto de conhecimentos, competencias
e aprendizagens que sejam os alicerces da
pre-especializacao, que ocorre na 2? fase
do Mestrado Integrado. Somente na ultima
fase de formacao, os alunos estreitam e
especificam a sua formacao, nas areas de
pre-especializacao previstas (Psicologia
Clinica e Saude, Psicologia Educacional,
Desenvolvimento e Aconselhamento e
Psicologia
do
Trabalho
e
das
Organizacoes), consonantes com o Projeto
Europeu do Diploma de Psicologia
(Diploma Europeu em Psicologia (Projecto
EuroPsy), Europsy). Sao estes dois ultimos
anos que conferem uma formacao
avancada, condicao necessaria ao exercicio
profissional autonomo. A Psicologia da
Educacao e, e julgamos dever ser, pois,
uma unidade de carater ou cariz
generalista, uma disciplina fundamental de
preparacao, de fundamentacao, para uma
area profissionalizante, mesmo que pre. A
nossa opcao, na elaboracao do perfil de
compreensao/leitura da unidade, segue de
perto a leitura da 15? Divisao da APA, e,
igualmente, a 16? Divisao.
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