#4

O III Seminário de Investigação em
Psicologia da Universidade do
Minho realizou-se no passado dia
15 de Junho de 2012 no auditório
B2 do Complexo Pedagógico II do
Campus
de
Gualtar
da
Universidade do Minho. Lê a notícia
completa na pág. 2

Outubro 2012

Crónica Erasmus: o Intercâmbio de estudantes da
EPsi e da Université Charles de Gaulle – Lille 3.
pág. 6

O projeto Tutorias por Pares,
explorado pela aluna Diana
Nogueira, do 3º ano. págs. 3 e 4

Nota Editorial

“Bem-vindos à melhor academia do país!”
Numa edição da PsiQUÊ especialmente dedicada aos
novos alunos, a frase para iniciar esta nota editorial não
poderia ser outra. Sois, a partir deste momento,
membros de pleno direito desta casa que também é
vossa e cresce dia após dia com o dinamismo e o
empenho de todos aqueles que querem contribuir para o
engrandecimento desta Academia.
Estão não só na melhor Academia, como no melhor
curso de Psicologia do país. Não sou eu que o afirmo. São
os rankings, as avaliações externas independentes e o
reconhecimento de prestigiados especialistas na nossa
área.
O Mestrado Integrado em Psicologia da Universidade
do Minho desfruta das melhores infraestruturas, reúne
as melhores condições de investigação, os maiores níveis
de empregabilidade e abrange o maior número/qualidade
de Mestrados, fatores que permitem aos alunos uma
enorme margem de progressão, aprendizagem,
conhecimento e capacitação com vista à entrada no
mundo do trabalho. A Escola de Psicologia possui,
paralelamente, um corpo docente com um elevado grau
de qualidade que trabalha para formar os melhores
psicólogos, a nível nacional.
Os estudantes são também parte essencial neste
projeto. Em momento algum podem assumir uma postura
passiva no seu percurso académico. A Associação de
Estudantes de Psicologia da Universidade do Minho
assume-se como o órgão representante de todos os
alunos de Psicologia, contribuindo, através da educação
por pares e de uma panóplia de atividades de
enriquecimento académico, para uma formação de maior
qualidade. Temos como objetivo estar ao vosso lado,
auscultando as vossas dificuldades e procurando
encontrar soluções para as mesmas junto dos órgãos
competentes. De um vasto leque de atividades no âmbito
pedagógico, recreativo e cultural, destacam-se as RITE’s
(Reuniões Informais às TErças), os Psinema’s (sessões de
cinema de filmes relacionados com as diversas áreas da
Psicologia), o Jantar de Natal (momento de convívio entre
alunos, docentes, funcionários e investigadores da Escola
de Psicologia), o SIPUM (Seminário de Investigação em

Psicologia da Universidade do Minho) e diversas
formações, cujo objetivo passa por fornecer ferramentas
extracurriculares essenciais a qualquer aluno de
Psicologia.
A AEPUM tem ciente a ideia de que a formação dos
estudantes é muito mais abrangente do que aquilo que
lhes é lecionado nas aulas, daí a importância da
participação dos alunos nas referidas atividades. No
mercado de trabalho cada vez mais são procuradas
pessoas criativas, dinâmicas e proactivas, competências
que pretendemos incutir em todos os colegas de
Psicologia, através do seu envolvimento nas atividades da
AEPUM.
A verdade, por mais dura que seja, é que hoje em dia
um diploma referente a uma Licenciatura ou um Mestrado
Integrado, na maior parte dos casos, não é suficiente
para entrar no mercado de trabalho. As entidades
empregadoras valorizam, complementarmente, um
conjunto de aptidões que potenciam a capacidade do
profissional. É neste sentido que a AEPUM trabalha,
sempre com o intuito de ajudar todos os colegas do MIPsi
a adquirirem novas competências, novos métodos de
trabalho e maior conhecimento, procurando, de igual
forma, fortalecer as relações quer entre alunos, assim
como entre alunos e a Escola.
Assim sendo, a mensagem que vos pretendo
transmitir é uma mensagem de orgulho, motivação e
ambição. Orgulho pois estão no melhor curso de
Psicologia do país e têm ao vosso dispor as melhores
condições para se tornarem excelentes profissionais;
motivação para se envolverem tanto quanto possível no
Mundo académico, quer curricularmente, quer
extracurricularmente, de forma a se desenvolverem e a
crescerem quer enquanto pessoas, quer enquanto
profissionais; ambição pois devemos querer sempre mais
e mais. Tal como diz um provérbio chinês: “Podemos
escolher o que semear, mas somos obrigados a colher
aquilo que plantamos.”
Tiago Costa
Presidente da AEPUM
5º ano
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III SIPUM
O III SIPUM iniciou-se pelas 9h20 do passado dia 15 de
Junho de 2012 no auditório B2 do Complexo Pedagógico II
do Campus de Gualtar da Universidade do Minho. A sessão
de abertura contou com a presença do Presidente da
Escola de Psicologia, professor Óscar Gonçalves e com a
vice-presidente da AEPUM, Margarida Vasconcelos. O
professor Óscar começou por felicitar o trabalho da
AEPUM ao longo deste ano letivo, que culminou na
realização do III SIPUM, ao qual deu especial relevo,
congratulando a iniciativa da Associação que, nesta
edição, contou com a participação de alunos de outras
universidades portuguesas e apelou a que, em edições
futuras, a AEPUM estende-se horizontes e tentasse
recrutar participantes a nível internacional. E este é,
claro, um desafio que a AEPUM irá tomar em
consideração.

Depois dos quatro painéis e durante a apresentação
do convidado do III SIPUM, a AEPUM procedeu à
deliberação dos resultados tendo
em conta a avaliaçãodo júri.
O Dr. Pedro Nobre (na foto) veio
falar-nos do que se faz no SexLab
(Universidade de Aveiro), um dos
20 laboratórios em todo o mundo
que investiga na área do
comportamento sexual e aplica
a sua investigação em contexto
clínico. Porque a investigação que se faz em Portugal é
boa e este é, sem dúvida, um laboratório
interessantíssimo, a atenção dos presentes ficou presa
às palavras deste convidado que lhes deu a conhecer
outros ramos da investigação em Psicologia.
Por fim, o presidente da AEPUM, Tiago Costa, anunciou os
vencedores (ou melhor, vencedoras) desta edição do
SIPUM:
Ana Margarida Gonçalves - Melhor Poster
Joana Carvalho - Melhor Proposta de Investigação
Filipa Costa - Melhor Apresentação Oral
Cada prémio consistia no valor pecuniário de 50€.

O Seminário prosseguiu com um 1º Painel de quatro
apresentações orais, jurado pelo professor José Keating
e, de seguida, um breve coffee break para recuperar
energias. O 2º Painel, também com quatro apresentações
orais foi jurado pelo professor François Tonneau.
Seguiu-se uma pausa para almoço.
Durante a tarde, houve mais participantes a assistir
do que da parte da manhã. Assim, pelas 14h00, deu-se
início ao 3º Painel de apresentações, também ele com
quatro oradores, e teve como júri o professor José Cruz.
A sessão de pósteres, simultânea ao coffee break da
tarde, foi jurada pela professora Ângela Maia e pelo
professor José Cruz. Dos 11 pósteres que se encontravam
a concurso, de diversas áreas da Psicologia, o júri
deveria escolher o melhor poster e a melhor proposta de
investigação.
O 4º e último painel contou com 3 oradores e com a
professora Eugénia Ribeiro como júri.

A AEPUM despediu-se dos presentes com uma
saudação especial a todos os que participaram e um
obrigado particular ao Dr. Pedro Nobre, que partiu com
uma lembrança do Seminário.
A AEPUM continua bastante grata à AAUM e à EPsi, cujo
apoio foi indispensável para a concretização deste
terceiro Seminário de Investigação em Psicologia e a
todos
aqueles
que
participaram.
Esperamos por vocês na próxima edição! Até lá, façam
muita investigação!
Pedro Simão O. Mendes
AEPUM
3º ano
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Tutorias por Pares
Colombo era um aventureiro cheio de sonhos. Trazia
nos bolsos de marinheiro meia dúzia de sonhos com
sabor a mar, nos olhos o brilho do Mundo Novo. Aposto
que tu, enquanto aspirante a universitário, tal como
Colombo, fervilhaste com os novos caminhos, mais
audazes e fascinantes, que te aguardavam. Pois, talvez o
poeta tivesse mesmo razão quando escreveu “O sonho
comanda a vida” e, se assim o é, o que se tem a fazer é
alimentar o sonho, fomentá-lo, persegui-lo. E tu, como
jovem Colombo que és, navegaste, navegaste, navegaste…
e ainda com a cabeça estonteada com sonhos, chegaste à
universidade. E depois? O que sentiu Colombo quando
pisou a América? (Maldita História que se ficou pelo
glorioso momento da chegada!) E quando o sonho se
torna realidade? Aí talvez percebas que a realidade não é
exatamente aquele desenho perfeito que o sonho pintou
na tua cabeça. Talvez não consigas encontrar aquele
caminho que tantas vezes traçaste na tua mente. Talvez
comeces a ter medo.
Pois bem, sei exatamente como te sentes, sei
exatamente do que precisas (afinal, também eu já fui
como tu e como o nosso amigo Colombo!). Ora vejamos,
vinha mesmo a calhar alguém que acendesse a tão
afamada luz ao fundo do túnel, que te mostrasse que é
possível sobreviver e ser bem-sucedido nesse selvagem
Mundo Novo. Melhor ainda, alguém que não só te
mostrasse que tudo correrá bem, mas que também te
dissesse como.
E foi exatamente neste sentido que surgiu o Projeto
“Tutorias por Pares”, desenhado um dia para pessoas
como eu fui e para pessoas como tu és, recém-chegados
à Universidade. Gerado no domínio da Psicologia,
abençoado pela nobre instituição da Universidade do
Minho e desenvolvido pela investigação a ele referente, o
projeto “Tutorias por Pares” assume-se como um meio
de ajuda mútua entre alunos universitários. Visa a
adaptação ao meio académico e às novas exigências do
ensino superior, promovendo o desenvolvimento
saudável, o bem-estar psicológico, o correto

esclarecimento de várias temáticas, a aprendizagem
fidedigna e o desenvolvimento interpessoal.
Alunos mais experientes – os tutores – trabalham
determinadas competências em alunos recém-chegados
– os tutorandos, ao mesmo tempo que enriquecem o seu
próprio conjunto de capacidades e qualidades. Se por um
lado os tutorandos obtêm suporte e apoio nesta nova fase
da sua vida, os tutores desenvolvem o seu sentido de
responsabilidade, liderança e comunicação, sentindo-se
úteis e confiantes no seu papel de apoio ao novo aluno.
Neste sentido, aconselha-se este projeto a ti, aluno do
primeiro ano (jovem Colombo), e a ti, aluno com mais de
duas matrículas (que nunca deixaste, no fundo, de ser
Colombo).
A minha experiência neste projeto foi, sem dúvida,
positiva, pelo que só o posso recomendar. No meu
primeiro ano, enquanto aluna perdida, foi este projeto que
me encontrou e foi nele, em grande parte, que eu própria
me encontrei. Senti – como tu poderás sentir – que não
estava só, que o mar turbulento era gigante, mas não
infinito, que alguém poderia ajudar-me a remar para
terra firme e segura. E ali estava essa pessoa, a tutora,
estruturando o seu tempo para, todas as semanas,
atender às minhas necessidades. Ali estava alguém a
quem me podia assumir exatamente como sou – humana
– e, como tal, alguém com dúvidas, receios, curiosidades,
medos. E a tutora, enquanto humana também, respondia
ao meu “desespero”, nesse contacto de humano para
humano, aluno para aluno, colega para colega (Colombo
para Colombo!).
Foi aí que me fortaleci de modo a sobreviver nessa
dura transição para o ensino superior. Para isso, o
projeto esclareceu-me de diversas dimensões que
demoraria uma eternidade a descobrir se continuasse o
meu caminho aparte desta forma de apoio. Em conversas
honestas, fui esclarecida sobre a utilização de serviços
disponíveis na UM, conheci atividades extracurriculares,
aprendi a criar objetivos, metas e planos sustentáveis,
adquiri técnicas eficazes para lidar com o stress,

“Não há factos eternos, como não há verdades absolutas.” *
Friedrich Nietzsche
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Tutorias por Pares
ansiedade e frustração. Fui estimulada no
desenvolvimento da minha criatividade e participação, na
promoção da relação entre colegas, na melhoria da
minha autoconfiança e na aquisição de capacidades
enquanto boa ouvinte e boa comunicadora. Saí também
uma aluna mais preparada, devido às dicas sobre a
gestão do tempo, realização de trabalhos, preparação
para exames…
Quando esse apoio terminou, conseguia compreender
o ponto de vista dos outros, respeitar as suas
expectativas, escutar empaticamente, mas também de
comunicar as minhas opiniões com educação e
inteligência. Isso porque nesta partilha de experiências,
salienta-se a importância de experienciar uma relação
entre pares saudável e proactiva, integrando a igualdade
e a diferença, a cidadania e o respeito mútuo.
Repara, meu amigo, a chegada à universidade foi

apenas a conquista de um dos muitos mundos que ainda
tens para conquistar enquanto cá permaneces e, para
que possas continuar a navegar com sucesso, terás que
ter consciência do funcionamento global deste primeiro
mundo – a universidade – com todas as suas exigências e
dificuldades, mas também com todas as suas
potencialidades. E, nesta longa caminhada que ainda te
aguarda, o projeto é, sem dúvida, o alicerce de que todos
nós, novos (tutorandos) e antigos (tutores) alunos,
precisamos para exponenciar as nossas capacidades e
êxitos.

Diana Nogueira
3º ano

Brochura do projeto Tutorias Por Pares 2012/13

O Projecto Tutorias Por Pares, coordenado pela prof. Dª Teresa Freire,
continua à procura de Tutorandos!
Por favor, inscrevam-se para o email
tutoriaspares@psi.uminho.pt
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RGA de Psicologia
Auditório Centro Multimédia
Instituto de Educação
10.Out.2012
14H00

A AEPUM convoca todos os alunos de Psicologia para uma RGA
Ordinária, a realizar dia 10 de Outubro de 2012, pelas 14h00, no
Auditório do Centro Multimédia – Instituto de Educação, Pólo de
Gualtar, com a seguinte ordem de trabalhos:
1-Apresentação dos relatórios de contas e de atividade relativos ao
ano letivo de 2011/2012;
2- Apresentação do parecer do Conselho Fiscal e jurisdicional
relativo ao relatório de contas;
3- Agendamento do período de campanha e das eleições para os
vários órgãos da AEPUM.
A convocatória foi enviada por email institucional a todos os alunos
no passado dia 28 de Setembro de 2012. Uma vez que o relatório de
contas referentes ao mandato de 2011/2012 da AEPUM irá ser sujeito
a aprovação, é importante que todos os alunos de Psicologia estejam
presentes.
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Crónica Erasmus
Lille est Fantastic!
França é o país e Lille a maravilhosa cidade que nos
está a acolher.
Durante um período de quatro meses, nós e três
colegas portuguesas estaremos a estudar e estagiar na
Université Charles de Gaulle – Lille 3. Esta situa-se numa
localidade contígua ao centro urbano de Lille e faz parte
de um conjunto de 3 pólos universitários que contam um
número invulgar de alunos: cerca de 90 000. O
intercâmbio no qual nos inserimos está ao abrigo do
programa Erasmus porém, é um processo díspar. Tratase de um acordo de colaboração entre a Universidade do
Minho e a Universidade Lille 3 que, no final deste ano
letivo, nos conferirá um duplo diploma respeitante ao
Mestrado Integrado em Psicologia/Master Sciences
Humaines et Sociales, Menção Psicologia, especialidade
em “Psicologia dos Processos Neurocognitivos e Ciências
Afectivas”. Esta oportunidade curricular imperdível foi
uma das razões fulcrais que nos trouxe até cá. Mas,
admita-se, aliou-se ao desejo de há muito de termos uma
experiência académica e pessoal fora do nosso Portugal.

E – reviravolta no assunto - fora de Portugal, não é
fácil arranjar alojamento adequado ao nosso poder de
compra... Contudo, depois de muitas horas perdidas na
internet e de fazer uso da rede de contactos alargada,
conseguimos um cantinho para viver, a um valor não
muito superior ao daí, mesmo antes de aterrarmos cá.
Neste momento, encontramo-nos a ter aulas,
intensivamente, enquadradas em diferentes Unidades
Curriculares. As aulas seguem uma abordagem inovadora
na medida em que se debruçam sobre temáticas
completamente diversificadas – de Filosofia Cognitiva a
Teorias Computacionais e Sistemas Artificiais, de
Neuroanatomia Funcional a Sistemas de Aquisição de
Movimento 2D-3D – e os Professores mudam todos os
dias, todas as semanas! Uma abordagem ao ensino
diferente e na qual não há lugar para a rotina! Aqui, o
inglês é a “língua materna” das aulas – relativamente
fácil de acompanhar -, bem como das conversas com os
colegas. E, a propósito disso, apraz-nos dizer que os
colegas franceses nos receberam de braços abertos e
que somos uma turma com dinâmica de equipa de futebol!

Lille
“A arte de ser sábio é a arte de saber o que ignorar.” *
William James
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Crónica Erasmus
E ainda no mesmo seguimento, referir que o Serv.
Relações Internacionais funciona maravilhosamente, e
que Professores e associação de estudantes Erasmus
tiveram um papel decisivo na nossa integração na
universidade e nos primeiros passos na descoberta desta
cidade surpresa. Surpresa porque superou largamente
as expectativas!
O ano de 2012 está a ser marcado por uma panóplia de
iniciativas culturais designadas FANTASTIC e a cidade
está a encher-se de vida. A oferta cultural é imensa,
apela à participação e o mais difícil é escolher o que
fazer, ver ou ouvir! O enquadramento arquitetónico da
cidade é encantador, tanto que torna a bebida de um
mero copo de água numa esplanada num momento
invulgarmente doce. Comparativamente com Braga, Lille
é muito fria e chuvosa, o que faz com que o guarda-chuva
suba ao escalão de melhor amigo. E ainda que Brie e
Camembert sejam deliciosos e a comida francesa agra-

dável, dentro de nós ecoa um “Saudades tuas,
bacalhau...” A distância física de pais e amigos fazse sentir mas esbate-se com telefone, skype, email
e os tradicionais postais.
Em remate: viver uma experiência como esta
encerra uma série de desafios novos que
necessitam de um mindset ajustado e forte.
Contudo, as pessoas, o conhecimento, os locais, as
vivências e as histórias que dela se retiram
justificam a aposta e fazem deste período das
nossas vidas um dos melhores de sempre!
Até breve, Minho!
Margarida Vasconcelos
Marcelo Dias
AEPUM
5º Ano
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Publicidade

* Listas Universitárias
* Cópias a P/B e Cores A4 e A3
* Plastificações até A3
* Posto de Internet
* Cópias em grandes Formatos até 1006mm
* Digitalizações até 914mm
* Estampagens de T-shirts brancas e de cor
* Bordados
* Estampagens em Cristais
* Vinil
* Lona Exterior com ou sem ilhós
Envie-nos os seus trabalhos por email
multicris2010@hotmail.com
Rua Nova de Sta Cruz, 17
Telf: 253 060 149
2ª a 6ª - 9h às 20h

Telm: 919 680 124
Sábado: 9h às 12h30

Canto da Arte

BD por
Daniel Oliveira
3º ano

“Uns sapatos que ficam bem numa pessoa podem ser pequenos para outra; não existe uma receita para a vida que sirva para todos.” *
Carl Jung

*Citações e ilustração recolhidas por Diana Nogueira, 3º Ano
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Sabes quem somos?
O que fazemos?

Conhece a TUA associação.

Visita-nos:
aepum.weebly.com
facebook.com/aepum

!
Contacta-nos:
aep.uminho@gmail.com

10

