
 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
  

Agradecemos o preenchimento de TODOS os campos deste impresso com letra legível.  

* Campos de preenchimento obrigatório 
  
 

esçõInscri  | Ano Letivo de 2022-23 
 
*NOME COMPLETO                                  
 
                                    
 
*DATA NASCIMENTO             *SEXO: Masculino   Feminino     
 
*TELEMÓVEL            TELEFONE          
 
*E-mail                             
 
 
*MORADA                                 
 
*LOCALIDADE                  *CODIGO POSTAL     -    
 
*CONCELHO                  DISTRITO           
 
*NACIONALIDADE:                 
 
*DOCUMENTO IDENTIFICAÇÃO (BI) / (CC)             *NIF:          
 
 

Formado em Psicologia? NÃO   SIM   - Assinale com um X a categoria ou categorias que melhor indicam a sua formação. 
- Se não é formado em Psicologia, por favor indique a sua área de formação. 

                            

   

Secundário  Bacharelado Licenciatura Pós-Graduação 
 

Doutoramento  Pós-Doutoramento Outro 
 

Ano Letivo de Conclusão   
 

Outro                               
 

 Regime (Diurno | Noturno)         
 Local  (Lisboa | Coimbra| Porto | Braga | E-Learning)         
 Nível de formação  (Nível I, II, III ou IV)         

 
Pagamento 

A inscrição está sujeita ao pagamento de 250€ (180€ até 31 maio) e ao envio da documentação (ver no verso da página). 
Pagamento por transferência bancária para o IBAN: PT50 0035 0385 0000 7225 6306 5 / BIC: CGDIPTPL 
Os dados constantes nesta ficha serão tratados em base de dados informatizada da Academia de Psicologia Analítica, sendo 
tratados de acordo com a legislação (Lei 67/08 de 26/10). 
 
DATA E ASSINATURA DO CANDIDATO   ESPAÇO RESERVADO À DIREÇÃO 
 

Data   -   -           Aprovado em reunião de Direção em   -   -    
 
                  Com o número de Aluno:           

Assinatura do candidato                     
                            



 

 
 

 

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser formalizada através do envio de um email para 
secretaria@iaap.pt no qual conste (1) um curriculum vitae breve, (2) a 
digitalização de uma foto tipo passe/passaporte e (3) o comprovativo da 
transferência  bancária  no valor  de 250€  (180€  até  31  de  Maio  de  2022)  
(valor não reembolsável em caso de desistência). 

 
PROPINAS 
A propina mensal (10 mensalidades) deverá ser paga até ao dia 8 de cada 
mês (mediante o valor estabelecido para cada nível ): Nível I – 110 €;       
Nível

 
II – 160€; Nível III – 250€.  

Pagamento por Transferência Bancária para o IBAN: PT50 0035 0385 
0000 7225 6306 5 // BIC: CGDIPTPL 
Do valor das mensalidades serão emitidas Faturas-Recibo (válidas como 
despesas de educação em sede de IRS). 
 
HORÁRIOS 
(A estabelecer) 
 
DATAS 
(A definir) 
 
LOCAL 
Braga: Academia Internacional de Psicologia Analítica  - sede  
Online: regimes b-learning e e-learning, através das plataformas 
eletrónicas

 
ZOOM  Education  e

 
Moodle (em: www .academiajung .com /

moodle).  
 
CERTIFICADO 
Será emitido certificado e/ou diploma pela Academia Internacional de Psi-
cologia Analítica   
 
Coordenadores Pedagógicos: 
JOÃO CARLOS MAJOR  
- Doutor em Psicologia pela Universidad de Extremadura, Espanha (2011). 
- Mestre em Psicologia pela Universidad de Extremadura, Espanha (2009). 
- Mestre em Filosofia, especialidade em ‘Ciências Cognitivas’, pela 
Universidade Católica Portuguesa (2005). 
- Licenciado em Psicologia (Licenciatura pré-Bolonha), especialidade em 
‘Psicologia Clínica’, pelo Instituto Superior da Maia (2003). 
- Licenciado em Teologia (Licenciatura pré-Bolonha) pela Universidade 
Católica Portuguesa (1998). 
 

É Psicólogo Clínico (em contexto institucional e em prática privada). 
Diretor da Academia Internacional de Psicologia Analítica. Professor da 
Universidade Católica Portuguesa - UCP de 2000 a 2018 (Categoria 
Profissional: ‘Professor Auxiliar’) na qual foi co-fundador do Curso de 
Psicologia (Braga); Docente dos graus de Licenciatura (Braga e Porto), 

Mestrado (Braga) e Doutoramento (Braga); coordenador da “Formação 
Avançada em Psicologia Analítica”; Docente de: “Neuropsicologia”, 
“Processos Psicológicos Básicos”, “Psicologia das Emoções e das 
Motivações”, “Perceção, Atenção e Memória”, “Psicologia Analítica”, 
“Psicologia Cognitiva”, “Psicologia e Espiritualidade”, entre outras.  
É membro da International Society for Biosemiotic Studies e, desde 2012, 
membro da Code Biology Society; desde abril de 2020, faz parte da 
Direção/Governing Board da Code Biology Society.  
Foi o Coordenador da primeira formação em Psicologia Analítica 
acreditada pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (em 2018), bem como 
Coordenador da primeira Formação Avançada em Psicologia Analítica que 
em 2015 aconteceu na Universidade Católica Portuguesa, em Braga; 
marcos para a Psicologia Junguiana em Portugal. É autor de diversos 
artigos e livros sobre Psicologia e Filosofia. 
 
JOÃO DIOGO VEDOR 
Psicólogo Clínico e Analista Junguiano. É Mestre em Psicologia Clínica e da 
Saúde (Universidade Católica Portuguesa) e Licenciado em Psicologia pela 
mesma instituição (2015), tendo completado a sua formação em 
Psicologia com distinção (Magna Cum Laude). É Doutorando em 
Neurociência e Psicologia Clínica, Doutoramento interuniversitário pela 
Universidade de Vigo e Universidade de Santiago de Compostela.  
É Diretor Adjunto da Academia Internacional de Psicologia Analítica, onde 
também leciona. É membro da Association for Psychology and Science – 
APS, com sede em Washington D.C. 
Participou em conferências e congressos, tendo sido um dos Key-note na 
Conferência de Filosofia da Religião, organizada pela Universidade 
Católica Portuguesa - Centro Regional de Braga, pelo Departamento de 
Filosofia em 2015. 
Tem feito várias formações adicionais, para além da especialização em 
Psicologia Analítica na IAAP|pt, desenvolveu formações em Filosofia e 
Introdução às Ciências Cognitivas num programa internacional da 
Universidade de Edimburgo. 
A título profissional, desenvolveu atividades em Neuropsicologia no 
Hospital da Misericórdia de Vila Verde, Portugal, promovendo várias 
intervenções psicológicas com pacientes com Perturbações 
Neurocognitivas e indivíduos do Programa Operacional de Inclusão Social 
e Emprego (PO ISE) - ex. 3.01 - ‘Qualificação de Pessoas com Deficiência’. 
Entretanto, tem desenvolvido as suas funções como Psicólogo Clínico e 
Analista Junguiano em consultório privado, mantendo atividade aberta 
em Braga e Vila Verde.  
É também cofundador do JungLab - Laboratório de Psicologia Analítica, o 
qual se apresenta como um meio privilegiado de divulgação do 
pensamento de C.G. Jung no grande público e, em particular, a públicos 
mais jovens. 

 
 
Academia Internacional de Psicologia Analítica  www.iaap.pt | www.academiajung.com 
Um farol junguiano para o mundo 
 
Somos, orgulhosamente, uma associação independente(*) de psicólogos junguianos. A nossa missão é divulgar as ideias de Carl 
Gustav Jung, cujo trabalho permanece muito inexplorado, mesmo entre os ‘junguianos’. 
Estamos sedeados em Portugal mas as nossas intenções são globais. Continuando a vocação dos navegadores portugueses, famosos 
por terem dado novos mundos ao mundo, navegamos no psiquismo: como psiconautas, abraçamos este mundo de descobertas que a 
psique representa. 
(*) Note-se que não temos intenção de estar associados, nem temos qualquer conexão, com a “International Association for Analytical 
Psychology”. 
 
Sobre nós 
A Academia Internacional de Psicologia Analítica / International Academy of Analytical Psychology, surgiu da necessidade de orientar 
estudantes de Doutoramento e de Pós-Graduação em Psicologia na área de especialidade de Psicologia Analítica, em Portugal, em 
conexão com Universidades estrangeiras. Não existindo quem fizesse o acompanhamento académico deste tipo de investigadores, foi 
fundado um núcleo independente de apoio com o objetivo de colmatar tão grande lacuna formativa em Portugal. Entretanto, a ideia que 
preside à nossa Academia foi evoluindo e engloba agora um conjunto de outros colaboradores e formações, bem como supervisão 
pedagógica e clínica quer na área da Psicologia Analítica como na área da Psicologia Clínica, únicas no seu género em Portugal. 
 




