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Objectivos

Relacionar e aprofundar e os conhecimentos adquiridos no âmbito da
dança/movimento expressivo e da psicologia, perspectivando as
potencialidades e limites do uso psicoterapêutico, inclusivo e reeducativo
do movimento/dança.

Conteúdos
Programáticos em
Syllabus

- Enquadramento artístico, histórico, sócio-cultural e disciplinar do
surgimento das terapias pela dança.
- Fundamentos teóricos e enquadramento conceptual das terapias pela
dança
- Especificidades das terapias pela dança perante outras psicoterapias,
terapias expressivas e terapias de mediação corporal
- Orientações teóricas, metodologias e níveis de intervenção; âmbitos
(populações, grupos e/ou problemáticas individuais) e contextos de
intervenção (clínico, comunitário e escolar); integração institucional e em
equipas de trabalho.
- Técnicas de Intervenção auxiliares.
- A formação do dançoterapeuta; aspectos éticos e deontológicos.
- Investigação e terapias pelo movimento expressivo/dança

Avaliação

- Concepção de uma sessão tipo, teoricamente fundamentada e sob
supervisão dos docentes, perspectivando o uso inclusivo da
dança/movimento expressivo.
- Envolvimento do estudante no trabalho desenvolvido ao longo das
aulas. Visitas de estudo.
- Análise de textos de referência no âmbito da matéria
ou
- Exame final
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