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O Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto em colaboração com a Neuroinova propõem-se a 
organizar o curso teórico-prático subordinado ao tema: 

 
MÉTODOS DE INTERVENÇÃO NEUROPSICOLÓGICA MEDIADA POR SISTEMA COMPUTORIZADO: 
COGWEB® 
 
O curso dirige-se a:  
Psicólogos e outros profissionais com interesse na área da reabilitação cognitiva.  
Estudantes do último ano do Mestrado em Psicologia. 
 
São objetivos do curso que o participante seja capaz de: 
1. Caracterizar o modo de funcionamento da ferramenta de treino cognitivo online COGWEB® e 
identificar os seus contextos de utilização 
2. Enumerar as características gerais e as características específicas do COGWEB® 
3. Elaborar um plano de intervenção e sessões de treino cognitivo em diversos contextos e em diversas 
patologias (Demência, Acidente Vascular Cerebral, Esquizofrenia, entre outros) utilizando o COGWEB® 
4. Analisar de forma detalhada o desempenho dos doentes inseridos em planos de intervenção e 
elaborar relatórios de evolução 
5. Aplicar de forma integrada o conhecimento adquirido durante a formação 
 
Informação Geral 
Responsáveis pelo curso: 
Joana Pais, PhD Neuropsicóloga 
EPIUnit, ISPUP 
 
Vítor Tedim Cruz, MD PhD Neurologista 
EPIUnit, ISPUP 
 
Metodologia:  
À distância (2 horas) e presencial (6 horas); curso teórico-prático em contexto de auditório. 
 
ECTS:  
4 créditos.  
Formação acreditada pela Ordem dos Psicólogos Portugueses 
 
Seleção de participantes:  
Curso limitado a 12 participantes; seleção efetuada com base na data de inscrição e ponderação de 
elementos do curriculum vitae.  
 
Valor de Inscrição:  
150€ até 20 de Junho de 2018; 175€ a partir dessa data. 
Este valor inclui licença de utilização da ferramenta de trabalho COGWEB® para 2 utilizadores (durante 
12 meses). 
 
 
Certificado de Participação:  
Será emitido um certificado de participação com classificação. A avaliação irá consistir na realização de 
um exercício prático. 
 
Local:  
Auditório do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto - Rua das Taipas, nº 135, Porto 
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Duração e Horário:  
Sexta-feira, 20 de Junho de 2018, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.  
O material da componente à distância será enviado na semana anterior à realização da componente 
presencial. 
 
Contactos:  

Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto  
Rua das Taipas, nº 135, Porto (Portugal) 
Tlf. + 351 222 061 820 (Ext. 103) 
Fax + 351 222 061 821 
 

Inscrição online:  
A inscrição é realizada em http://www.ispup.up.pt 
 
Data Limite para inscrição: 13 de Julho 
 

PROGRAMA  

COMPONENTE À DISTÂNCIA 

Módulo 1 
- Apresentação dos objetivos gerais e específicos do curso 
- Apresentação geral do COGWEB® 
- Descrição do funcionamento da ferramenta  
- Identificação dos diferentes contextos e modelos de utilização  
 
Módulo 2 
- Descrição das características gerais da ferramenta 
- Descrição das características específicas 

 

COMPONENTE PRESENCIAL 
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16.45 

Receção dos participantes 
 
- A importância da avaliação neuropsicológica 
- Considerações gerais acerca da elaboração de planos de 
intervenção com recurso ao COGWEB® 
- Programação de sessões de treino cognitivo 
 
- Monitorização do desempenho e análise de resultados 
- Relatórios de evolução 
 
Intervalo para almoço 
 
- Apresentação de casos clínicos que ilustram a utilização do 
COGWEB® em diferentes contextos  
- Elaboração de um plano de intervenção 
- Avaliação 
 
- Encerramento do curso 
 

  
 


