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Finalidade do Instituto
O Instituto tem o objectivo de preparar especialistas em psicologia que integrarão as
dimensões espiritual e psicológica nas actividades apostólicas e educativas de que são
responsáveis, como Directores Espirituais nos seminários, Formadores vocacionais,
Educadores, etc. e ainda de promover o progresso destas disciplinas seja com a
investigação cientifica dos seus Professores, seja com a formação mais profunda de alguns
alunos pré-seleccionados, que sucessivamente possam desenvolver investigações
cientificas, ensinar e exercer outras actividades intelectuais.

Currículo de Estudos
O currículo de estudos no Instituto de Psicologia compreende um Ano
Propedêutico, um Ciclo de Licenciatura, um Estágio Prático e um Ciclo de Doutoramento.
O Ano Propedêutico visa a uma formação geral nas disciplinas psicológicas e sacras
numa perspectiva interdisciplinar, com vista à admissão ao Ciclo de Licenciatura. Além
disso os alunos são iniciados no método de investigação científica.
O Ciclo de Licenciatura (que dura dois anos), o Segundo Ciclo, conduz o aluno a um
conhecimento mais profundo e a uma experiência especifica das matérias ensinadas;
proporciona-lhe ainda a capacidade de servir-se das noções adquiridas, seja para a sua
aplicação prática, seja para a investigação científica.
O Estágio Prático, que dura dois semestres, visa à consolidação profissional do
aluno, dando-lhe a oportunidade de uma ulterior experiência prática com supervisão, na
qual possa aplicar quando aprendeu durante o biénio de Licenciatura.
O Ciclo de Doutoramento, o Terceiro Ciclo, destina-se à elaboração e discussão de
um trabalho científico de investigação e conclui-se com o Doutoramento em Psicologia.
Dada a delicadeza da função para a qual os alunos se preparam, o Instituto de
Psicologia reserva-se o direito de avaliar e decidir – mesmo durante a formação – se um
determinado aluno é idóneo a continuar o programa.

Método de ensino
Embora alguns cursos do currículo compreendam lições magistrais, a forma de
ensino geralmente seguida é a dos “seminários”, orientados pelos Docentes do Instituto, e
aos quais os alunos participam activamente.

A cada aluno é exigido fazer os colóquios de crescimento vocacional, por pelo
menos dois anos; da formação faz parte ainda uma experiência de acompanhamento no
discernimento espiritual e psicológico.

Requisitos para a admissão
Para efeitos de admissão, o candidato deve ter conseguido um Bacharelato e deve
possuir um conhecimento adequado da teologia (sistemática, bíblica e moral) e da filosofia
(história das ideias, metafísica, ética, epistemologia); deve ainda possuir um conhecimento
suficiente das línguas italiana e inglesa, bem como das noções gerais da psicologia. Tais
conhecimentos podem ser comprovados com um exame prévio.
O Presidente, depois de ouvir os Consultores e os Professores das respectivas
disciplinas, pode reconhecer os cursos de que o aluno fez exame com sucesso num outro
Instituto universitário; de qualquer forma, o reconhecimento não pode ser concedido se o
aluno não frequentou o Instituto por pelo menos um semestre.
Ao segundo ciclo são admitidos apenas os alunos que tenham concluído o Ano
Propedêutico no Instituto e tenham tido êxito nos exames dos cursos estabelecidos.
Ao estágio prático são admitidos os alunos que tenham obtido a Licenciatura no
instituto de Psicologia.
A admissão ao terceiro ciclo é reservada àqueles que tenham frequentado os cursos
do segundo ciclo e obtido a Licenciatura com êxito mais do que suficiente, e que tenham
realizado com aproveitamento o ano de estágio prático. Além disso, é pedido aos alunos
uma capacidade de leitura nas línguas modernas que são necessárias para a pesquisa
científica da especialização de cada um.
O pedido de admissão deve ser redigido em formulários próprios, que se podem
solicitar através do seguinte endereço eletrónico: psicolcand@unigre.it.
Estes formulários, devidamente preenchidos em todas as partes e com documentos
anexos (tais como copias oficiais dos graus académicos e das notas obtidas, cartas de
recomendação, etc.), devem ser entregues ao Presidente até dia 15 de Janeiro do ano em
que se deseja ser admitido ao Instituto. No final de Abril serão dadas informações sobre a
aceitação ou não.

