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CURSO ONLINE 2016-2017 de 12 MESES numa 

PLATAFORMA DE SALA DE AULA em TEMPO REAL  

Aula Aberta 24 de NOV. 5ª Feira 20:30-22:00h 

A entrada neste dia terá de ser mais cedo – para nos 

certificarmos que a PLATAFORMA ONLINE está bem 

instalada para cada user. PORTUGAL: 19:45 e BRASIL: 17:45 

Observação: Dado que temos um curso PRESENCIAL a decorrer em Carcavelos e as inscrições no 

formato ONLINE são limitadas, damos prioridade na realização do curso ONLINE a quem 

está fora de Lisboa e arredores ou vive noutros países. 

http://www.estudosjunguianosportugal.com/


 

 

O Nascimento da Nova Psicologia através de C.G. JUNG  

CURSO O MAPA DA ALMA 

Dado por Constança Bettencourt e Pedro Mendes 

Ao longo de 12 meses, a 1ª Edição Online do curso O MAPA DA ALMA tem como objectivo contribuir 

para um entendimento da ética, teorias, conceitos e métodos da “Psicologia Junguiana”, esperando 

que os conceitos basilares sobre os processos  transpessoais da psique levem o aluno a vislumbrar 

partes do mapa da sua alma, num trabalho pedagógico e de auto-educação. 

 

Partindo da mensagem original de C.G. Jung e da sua visão científica, o curso contempla abordagens 

das várias escolas de Psicologia Analítica que existem (Clássica, Desenvolvimentista e Arquetípica), e 

faz uma síntese da evolução dos Estudos Junguianos Internacionais (em contextos clínicos  

e académicos), procurando um enquadramento interdisciplinar com a história das ideias, de forma a 

explorar a construção de uma base segura de conhecimento, tanto num âmbito terapêutico, como 

pessoal. 

 

O curso é feito a pensar em pessoas que residem fora de Lisboa e arredores e nos países de 

expressão lusófona, sendo transmitido ao vivo numa plataforma de sala de aula virtual onde os 

alunos veem a imagem do professor e podem interagir em tempo real. 

Observação: Dado que temos um curso PRESENCIAL a decorrer em Carcavelos e as inscrições no 

formato ONLINE são limitadas, damos prioridade na realização do curso ONLINE a quem 

está fora de Lisboa e arredores ou vive noutros países. 

Depois da aula aberta vamos disponibilizar um formulário no site para que as 

pessoas que ainda não se inscreveram e desejarem fazer o curso, possam 

oficializar a sua inscrição. 

INSCRIÇÕES CURSOS: Estudosemjung@gmail.com  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 

- Aula aberta de Apresentação do Curso              

- A Cronologia de C.G. Jung (1875-1961) e a sua Obra: A Biografia de Jung, a divergência com Freud e 

o seu contributo científico  

- As Camadas da Psique: O Consciente, o Inconsciente Pessoal e o Familiar e o Inconsciente Colectivo  

- Estrutura e funcionamento do Modelo Junguiano da Psique: Os conceitos de Ego e de Self na 

personalidade 

- O Processo de Individuação e as dinâmicas do eixo Ego-Self: Os processos de Inflação e Alienação 

do Ego 

- A Natureza Psicológica e Dinamismos Energéticos: O conceito da Líbido (energia psíquica) de Freud 

a Jung  
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- Estudos Históricos sobre o Inconsciente: Contributos do Gnosticismo e da Alquimia na percepção 

da religiosidade natural do Homem    

- Cristianismo Gnóstico, Fontes Históricas e Conteúdos Filosóficos: Jung e os gnósticos e a 

"cristificação". Nag Hammadi. Procura e Metamorfose (ou Transfiguração)  

 - Gnose e Filosofia Hermética: Magia, Astrologia e Alquimia: Hermetismo e Modernidade. Corpus 

Hermeticum e as Núpcias "Químicas” 

 - Arquétipo e Imagem Arquetípica: Sobre a origem, estrutura e funcionamento dos Arquétipos 

 - Funcionamento da Estrutura Psíquica: Persona, Sombra, Animus e Anima 

- Complexos Psicológicos e sua Formação: O Complexo Materno e o Paterno 

- O Princípio da Sincronicidade 

- I Ching e Adivinhação em Jung 

 - Princípios de Tipologia Junguiana 

- Homossexualidades na perspectiva da Psicologia Junguiana   

- Os Arquétipos da Contrasexualidade nas Relações Amorosas 

 - Vislumbres sobre a Alma da Criança: Contributos para a Psicologia do Desenvolvimento Infantil de  

Jung a Fordham      

- A Psicologia dos Sonhos e o seu Papel Simbólico: O Símbolo e a Função Teleológica da psique.  

A técnica e a ética de Interpretação dos Sonhos em clínica          

PROFESSORES: 

Constança Bettencourt, Psicóloga (FPUL) e Psicoterapeuta. Co-fundadora do Núcleo PT de Estudos 

Junguianos (2011). Colaboradora da Universidade Lusófona na área da Ciência das Religiões, linha de 

investigação em Gnose e Esoterismo Ocidental, onde deu aulas e coordenou o primeiro Simpósio 

Temático Junguiano em Portugal “O Homem Moderno em Busca da Alma” no Congresso Lusófono 

sobre Esoterismo Ocidental (2016). Membro Efectivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

Pedro Mendes, Psicólogo. Membro Efectivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) e da 

Federação Suíça de Psicologia (FSP). MA em Estudos Junguianos e Pós-Junguianos (Universidade de 

Essex). É co-fundador do Núcleo Português de Estudos Junguianos - NPEJ (2011) onde colaborou 

enquanto formador. Faz clínica privada desde 2009 e em 2016 iniciou a sua formação de analista 

Junguiano no C. G. Jung Institute (Zürich).  

PROFESSOR CONVIDADO: 

Rui Lomelino de Freitas, Professor no Mestrado em Ciência das Religiões e Coordenador da Linha de 

Investigação em Gnose e Esoterismo Ocidental da Universidade Lusófona 

DATA: 1ª AULA é ABERTA (ENTRADA LIVRE A TODOS – mediante inscrição) 24 NOV. 5ª FEIRA:  

HORÁRIO do CURSO: 5ªs feiras 20:30 às 22:00 (PORTUGAL) | 18:30 às 20:00 (BRASIL)   

HORÁRIO DE ENTRADA NA AULA ABERTA PARA TESTAR PLATAFORMA:   

19:50 (PT) | 17:50 (BR) | outros países CONFIRME O FUSO HORÁRIO 

De forma a que possamos testar a plataforma com as pessoas agradecemos que entrem nestes 

horários para não interrompermos a aula depois 

SOBRE A AULA ABERTA 

É necessário a marcação na 1ª aula por e-mail  



 

 

para ter acesso à plataforma online  

e verificar se o seu computador tem os requisitos necessários 

Estudosemjung@gmail.com 

 

DURAÇÃO: 12 meses | INSCRIÇÃO: 20 Euros / 70 Reais  

CARGA HORÁRIA: 36 Horas 

MENSALIDADE: 55 Euros (para ex-alunos NPEJ 50 Euros) / 200 Reais 

Inclui Material Didáctico e Certificado de Presença 

Desconto para alunos portugueses nas OBRAS COMPLETAS DE C.G. JUNG 

 

DESTINATÁRIOS: Psicólogos e Psico/terapeutas, Estudantes da Área de 

Ciência das Religiões, Pessoas que trabalhem com fins terapêuticos 

e todos os que pretendem saber mais sobre Desenvolvimento Pessoal 

Calendarização em 2016: 24 Nov. - 1 Dez. (mês #1) | 8 Dez.- 15 Dez. (mês #2) 

 

Obs: Curso Quinzenal com algumas aulas excepcionais 

ao Sábado depois de Setembro de 2017 

 

 

 

POR FAVOR PROSSIGA PARA A PÁGINA ABAIXO: 
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LOGÍSTICA DA SALA e INSCRIÇOES no CURSO 

CONDIÇÕES DA SALA e VISUALIZAÇÃO  

 Temos dentro da sala de aula virtual algumas câmaras onde os alunos podem aparecer. Servem 

para as pessoas fazerem perguntas ou interagir com os professores quando quiserem colocar algo. 

A câmara do professor que está a dar a aula está sempre ligada e o programa contempla uma área 

para projecção dos powerpoints e uma caixa de diálogo onde podem escrever se não quiserem falar 

via câmera. 

FORMATO DA AULA e GRAVAÇÕES 

Estas aulas são teóricas e contemplam um pequeno intervalo. As aulas são todas gravadas, pelo que 

podem ser disponibilizadas ao aluno em diferido caso não possa estar presente ou quando faltar a 

uma aula 

MATERIAL DIDÁCTICO 

O material didáctico vai sendo enviado por e-mail para os alunos conforme formos prosseguindo 

com a matéria.    

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS  

Para se inscrever no curso deve pagar a inscrição e formalizar o pagamento da mensalidade no início 
de cada mês de aulas (cada mês tem duas aulas). Para acordarmos a melhor forma de pagamento, 
pois algumas pessoas são do Brasil, agradecemos que nos contactem.  
 
      Exemplo: 24 Nov. + 1 Dez. (mês #1); 8 Dez. + 15 Dez. (mês #2) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AULAS ONLINE 5ªs Feiras – 20:30 às 22:30 (PT) 

 / 18:30 às 20:00 (BR) 

CALENDARIZAÇÃO 2016: 

24 Nov.  

1 Dez. 

 

 8 Dez. 

15 Dez. 

CALENDARIZAÇÃO 2017: 

5 Jan. 

19 Jan. 

 

2 Fev. 

16 Fev. 

 

9 Mar. 

23 Mar. 

 

6 Abr. 

20 Abr. 

 

11 Mai. 

25 Mai. 

 

8 Jun. 

22 Jun. 

6 Jul. 

20 Jul. 

Férias de verão – Pausa em Agosto e Setembro 

 

OBS: Em Agosto 2017 enviamos a calendarização para os meses finais de curso Out/Nov/Dez 2017. 

Dada a diferença de fuso horário com o Brasil, realizaremos pelo menos 4 aulas ao sábado nestes 

meses finais, hora fixa para Portugal (15h) e variável para o Brasil (em torno das 11h) 

 

 

 



 

 

 

INSTRUÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO DA 
PLATAFORMA ONLINE 

 
A aula decorrerá das 20h30 às 22h00 (Hora de Lisboa), contudo abriremos a sala às 19h50 em 

Portugal e 17:50 no Brasil. Especialmente se ainda não testou connosco a plataforma, aconselhamos 

vivamente que o faça entre as 19h50 e as 20h20 na aula aberta.  

PASSO #1 - Convém instalar antecipadamente o programa FUZE (de download GRATUITO) no seu 

Mac, PC ou iPAD através do link abaixo - É mais fácil e fiável usar esta versão instalada do que a 

versão browser: 

https://www.fuze.com/download 

 

Se já tem o Fuze instalado no seu computador, deve actualizar para a versão do Fuze novo. 

PASSO #2 - OBSERVAÇÃO IMPORTANTE sobre a VELOCIDADE DA INTERNET: A visualização das 

aulas online exige a necessidade de uma ligação de internet estável e respeitando os mínimos de 

4Mbps de DOWNLOAD e de 1Mbps de UPLOAD para uma recepção de qualidade de imagem, som e 

powerpoint. Se a ligação de internet não respeitar estes mínimos (teste em www.speedtest.net ) 

não poderemos fazer nada durante a própria aula.  

No ex. abaixo podemos ver que o computador está com as condições ideias para assistir às aulas 

online . Tem 15Mbps de DOWNLOAD  e 3Mbps de UPLOAD. 

https://www.fuze.com/download
http://www.speedtest.net/


 

 

 

PASSO #3: Depois de instalado o programa no seu computador, a entrada na sala virtual para a aula 

de abertura será feita mediante a recepção de um link que vos enviaremos na semana da aula. 

Terá apenas de introduzir o seu nome e clicar em "join as attendee". 

PASSO #4 – Durante a aula deverão desligar todos os outros programas que possam estar abertos 

(particularmente Skype), especialmente se não tiverem um computador “topo de gama”. 

Aconselhamos um ambiente privado e confortável para fazer a aula ; - ). 

Esperamos que nos acompanhe nesta viagem ao Mapa da Alma 

Constança e Pedro 

 

 

 

 

 

 

INSCRIÇÕES: Estudosemjung@gmail.com | 96 394 4020  
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