FICHA DE INSCRIÇÃO
Agradecemos o preenchimento de TODOS os campos deste impresso com letra legível.

*

Campos de preenchimento obrigatório

Abertura das inscrições para o ano letivo de 2019/2020

*NOME COMPLETO

*DATA NASCIMENTO

*SEXO:

*TELEMÓVEL

Masculino

Feminino

TELEFONE

*E-mail
*MORADA
*LOCALIDADE

*CODIGO POSTAL

*CONCELHO

DISTRITO

-

*NACIONALIDADE:
*DOCUMENTO IDENTIFICAÇÃO (BI) / (CC)

Formado em Psicologia?

NÃO

SIM

*NIF:

Assinale com um x ou mais, a ou as categorias que melhor indicam a sua formação e
se colocou anteriormente um não (Psicologia) especifique a sua área de formação.

Secundário

Bacharelado

Licenciatura

Doutoramento

Pós-Doutoramento

Outro

Pós-Graduação

Ano Letivo de Conclusão

Outro

Regime (Diurno\Noturno)
Local (Lisboa\Braga\Porto\E-Learning)
Pagamento
A inscrição está sujeita ao pagamento de 50€ e à submissão de documentos específicos (ver na próxima página).
Pagamento por Transferência Bancária para o IBAN: PT50 0035 0385 00005112600 11 // BIC: CGDIPTPL
Os dados constantes nesta ficha serão tratados em base de dados informatizadas, na gestão de clientes da presente entidade,
sendo tratadas de forma lícita e de acordo com a legislação (Lei 67/08 de 26/10). Nesta condição, autoriza a utilização dos seus
dados S_ ou N_.
DATA E ASSINATURA DO CANDIDATO
Data

-

-

ESPAÇO RESERVADO À DIREÇÃO
Aprovado em reunião de Direção em
Com o número de Aluno:

Assinatura do candidato
Assinatura

-

-

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO
A inscrição deverá ser formalizada através do envio de um email para
academia@iaap.pt no qual conste (1) um curriculum breve, (2) a
digitalização de uma foto tipo passe/passaporte e (3) o comprovativo da
transferência bancária no valor de 50€.
Na efetividade do curso os 50€ da inscrição não serão reembolsáveis
PROPINAS
A Propina mensal deve ser paga até ao dia 8 de cada mês: 100€
A propina do primeiro mês deverá ser paga por transferência bancária até
ao dia 8 de Abril.
Pagamento por Transferência Bancária para o IBAN: PT50 0035 0385
00005112600 11 // BIC: CGDIPTPL
Do valor das mensalidades serão emitidas Faturas-Recibo (válidas como
‘despesas de educação’ em sede de IRS).
HORÁRIOS
(A estabelecer)
Os encontros irão ocorrer semanalmente durante um trimestre (3 meses),
contando com uma eventual interrupção relativamente à Páscoa. Conta
com uma totalidade de 12 aulas.
LOCAL
Esta formação será efetuada através da abordagem e-learning. Podendo
estabelecer conexão em qualquer parte que tenha ligação à internet.
DATA DE INÍCIO DAS FORMAÇÕES
Abril – Data a Definir
Aplicativo
Zoom Education.
CERTIFICADO
Concluído o curso com distinção, será emitido Certificado emitido pela
IAAP|pt (Academia Internacional de Psicologia Analítica) relativo à
tipologia do curso em questão.
Formadores
João Carlos Major
- Doutor em Psicologia pela Universidad de Extremadura, Espanha (2011).
- Mestre (DEA) em Psicologia pela Universidad de Extremadura, Espanha
(2009).
- Mestre em Filosofia, especialidade em ‘Ciências Cognitivas’, pela
Universidade Católica Portuguesa (2005).
- Licenciado em Psicologia (Licenciatura pré-Bolonha), especialidade em
‘Psicologia Clínica’, pelo Instituto Superior da Maia (2003).
- Licenciado em Teologia (Licenciatura pré-Bolonha) pela Universidade
Católica Portuguesa (1998).
É Psicólogo Clínico (em contexto institucional e em prática privada).
Diretor da Academia Internacional de Psicologia Analítica - IAAP. Professor
da Universidade Católica Portuguesa - UCP de 2000 a 2018 (Categoria
Profissional: ‘Professor Auxiliar’) na qual foi co-fundador do Curso de
Psicologia (Braga); Docente dos graus de Licenciatura (Braga e Porto),
Mestrado (Braga) e Doutoramento (Braga); coordenador da “Formação
Avançada em Psicologia Analítica”; Docente de: “Neuropsicologia”,
“Processos Psicológicos Básicos”, “Psicologia das Emoções e das
Motivações”, “Perceção, Atenção e Memória”, “Psicologia Analítica”,
“Psicologia Cognitiva”, “Psicologia e Espiritualidade”, entre outras. É autor
de diversos artigos e livros sobre Psicologia e Filosofia.
João Vaz Furtado
- Psicólogo Clínico no Aces Alto Ave/ Ars Norte (desde 2006 até à
atualidade) e em Gabinete Privado há 23 anos (1995 até à atualidade).
- Professor do ensino médio e secundário durante oito anos na escola
pública na cidade de São Paulo (1991 a 1999).

- Coordenador no projeto escola da família durante um ano em São Paulo
(2005).
- É Secretário da Academia Internacional de Psicologia Analítica - IAAP
Breve descrição do percurso académico:
- Título de Bacharel em Psicologia (01 de Fevereiro de 1995), Universidade
São Marcos (São Paulo/ Brasil).
- Título de Psicólogo (31 de Janeiro de 1996), Universidade São Marcos
(São Paulo/Brasil).
- Equivalência à Licenciatura em Psicologia (27 de Abril de 2006),
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de
Lisboa.
- Pós-Graduação em Psicologia Analítica (08/04/1998 a 11/08/1999),
Universidade São Francisco (São Paulo/Brasil).
- Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde (2014-2015), Universidade
Católica Portuguesa (Braga/Portugal).
- Grau de Especialista por equiparação ao estágio da carreira dos técnicos
superiores de saúde do ramo de Psicologia Clínica (Lisboa, 16 de Setembro
de 2011). Administração Central do Sistema de Saúde, IP.
- Especialista em Psicologia Clínica e da Saúde pela Ordem dos Psicólogos
(2016).
- Formação Avançada em Psicologia Analítica, Universidade Católica
Portuguesa (Braga/Portugal) (2015).
- Diversas formações promovidas pela ARS Norte no âmbito da
qualificação profissional: Orientação Sexual e Identidade de Género; Curso
de diagnóstico e Intervenção nas Demências; Formação Avançada para as
EPVA - Como intervir perante uma situação de violência doméstica; Ação
de Formação PRESSE (Programa Regional de Educação Sexual em Saúde
Escolar; Ação de formação “Supervisão Clínica”; Ação de formação
“Obesidade Infantil”; Ação de formação PASSE (Programa de alimentação
saudável em saúde escolar); Curso Intervenção Psicológica em Crise,
Emergência e Catástrofe; Curso Intervenção Avançada da Saúde em
Violência Doméstica; Curso Casais Dependentes: O Álcool nas Relações;
Formação de formadores do programa educacional para pessoas com
diabetes tipo 2, “Caminhar para o Equilíbrio”; Curso Intervenção Breve em
Alcoologia.
João Diogo Vedor
O Psicólogo Clínico João Vedor é Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde
(Universidade Católica Portuguesa) e Licenciado em Psicologia pela
mesma instituição (2015). Completou o seu curso com Magna Cum Laude
(muito bom com distinção). É Tesoureiro da Academia Internacional de
Psicologia Analítica e Analista Junguiano em formação na sua prática
clínica. É membro da Association for Psychology and Science (APS) com
sede em Washington D.C.
Participou em conferências e congressos, tendo sido um dos Key-note na
Conferência de Filosofia da Religião, organizada pela Universidade
Católica Portuguesa - Centro Regional de Braga, pelo Departamento de
Filosofia em 2015.
Tem feito várias formações adicionais, para além da especialização em
Psicologia Analítica na IAAP, desenvolveu formações em Filosofia e
Introdução às Ciências Cognitivas num programa internacional da
Universidade de Edimburgo.
A título profissional, desenvolveu atividades em Neuropsicologia no
Hospital da Misericórdia de Vila Verde, Portugal, promovendo várias
intervenções psicológicas com pacientes com Perturbações
Neurocognitivas e indivíduos do Programa Operacional de Inclusão Social
e Emprego (PO ISE) - ex. 3.01 - ‘Qualificação de Pessoas com Deficiência’.
Entretanto, tem desenvolvido as suas funções como Psicólogo Clínico e
Analista Junguiano em consultório privado, mantendo atividade aberta
em Braga e Vila Verde.
Além do seu trabalho como Psicólogo Clínico é ainda professor na
Academia Internacional de Psicologia Analítica, lecionando nas pósgraduações na área da Psicologia Analítica. É também cofundador do
JungLab - Laboratório de Psicologia Analítica; e ainda é Host e
argumentista no JungCast - um PodCast sobre Psicologia Analítica.

