
 

 

Programa de Acolhimento Específico 

Mestrado Integrado em Psicologia (MIPSI) 

 

Escola de Psicologia – EPsi 

 

Dia 1 

16.09.2019 

 
9h30 

- Receção dos alunos no átrio da EPsi. Dinâmica de grupo para promover conhecimento mútuo. 
Atividade de descoberta de informação e características do Mestrado Integrado em Psicologia e da 
Escola de psicologia  
 
10-12h30 

- Acolhimento e sessão de boas-vindas aos novos estudantes do 1º ano do MIPsi 
Local: Auditório da EPsi 
 
Miguel Gonçalves – Presidente da EPsi 
Ângela Maia – Presidente do Conselho Pedagógico da EPsi 
Eugénia Ribeiro – Diretora do MIPSi 
Bárbara Figueiredo – Diretora do Centro de Investigação em Psicologia (CIPsi) 
Adriana sampaio - Vice-Presidente para EPsi para a Interação com a Comunidade e da APsi 
(Associação de Psicologia)  
Teresa Freire – Responsável pelo projeto Tutorias por pares 
Pedro Albuquerque – Responsável pelo projeto Colaboradores de investigação 
Presidente da Direção da AEPUM - Associação de Estudante de Psicologia 
 
12:45 - 14:00 

- Almoço, com a presença de membros da Equipa 
Reitoral e Presidentes/Vice-presidentes das UOEI 
 
14:30 

- Sessão de Boas Vindas no Pavilhão Universitário, presidida pelo Reitor da Universidade do Minho 
 
16:30 - 18:30 

- Sessão organizada pela Associação Académica, com apoio dos Serviços de Ação Social, destinada 
aos alunos dos campi de Azurém e Gualtar 
 
 
 
 

Dia 2 

17.09.2019 

 

9:30-20h 

- Atividades organizadas pela AAUM. 
 



 
 

Dia 3 

20.09.2019 

 

14h30-14h 

- Visita guiada às instalações e serviços da Escola de Psicologia - EPsi: Secretaria e serviços de apoio, 
Associação de Psicologia (APsi), Laboratórios e Unidades de Investigação do Centro de Investigação em 
Psicologia (CIPSI), contacto com investigadores e investigações em curso. 
Nesta visita serão envolvidos de forma ativa os funcionários, os docentes, os investigadores e os colegas 
voluntários do 2º e 3º ano, para além da Associação de estudantes. 
 
16:00h  

Lanche convívio com a comunidade EPsi 
 
17h30-20h 

- Mostra da cidade de Braga (Roteiro a cargo da AEPUM). 
 
 
 
 
 

Ao longo do 1º semestre 

 

 
Sessão de acolhimento para os estudantes que entram na 2ª e 3ª fase. 

 
Reuniões regulares com os estudantes do 1º ano 

 
Estas atividades serão realizadas em articulação com professor coordenador do 1º ano e um grupo de 

voluntários do projeto PsiAcolher 
 
  


