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Inscrições

Sobre o Professor Mark Savickas:

efficacy for constructionist ca-

Após preenchimento da ficha, as inscrições

reer counseling and life design-

deverão

É Professor de “Behavioral Sciences” na Northeastern Ohio
Universities College of Medicine (EUA), Adjunct Professor e
Counselor Education na Kent State University (EUA) e Professor Extraordinaire na University of Pretoria (África do Sul).

ing.

geral@iop.ul.pt o mais brevemente possível.

This

skill

building

workshop

seeks to increase counselor selfser

endereçadas

para

o

e-mail

Recomenda-se a inscrição atempada, para

Participants will use a case study
to practice eliciting vocational
stories, constructing an occupa-

permitir a organização logística do workshop.
O número de inscrições é limitado.

tional plot, reconstructing a career theme, co-constructing intentions, and prompting action.

Local e data
O Seminário terá lugar no dia 10 de Setembro,
das 10h às 12.30h, no Anfiteatro da Faculdade
O workshop será dinamizado em língua inglesa.

de Psicologia da Universidade de Lisboa.

Tem sido Visiting Professor, entre outros, no Department of
Organisational Behaviour da School of Business na Loughborough University (Reino Unido), na Faculdade de Psicologia da
Universidade de Lisboa (Portugal) e no Department of Psychology da Vrije Universiteit (Bélgica).
É ainda Presidente da Counseling Psychology Division da International Association of Applied Psychology e Coordenador do
Life Design International Research Group.
Publicou mais de 100 artigos e 40 capítulos de livros e realizou
mais de 500 apresentações a grupos de profissionais sobre
questões relacionadas com comportamento vocacional e aconselhamento de carreira. É autor, entre outros, do livro Career
Counseling (2011) e editou livros como por exemplo, Handbook
of Career Counseling Theory and Practice (1996), Vocational Interests
(1999) e Handbook of Vocational Psychology (2005).
Foi Editor do Career Development Quarterly (1991-1998) e é o
actual Editor do Journal of Vocational Behavior (desde 1999).
Recebeu o grau de Doutor Honoris Causa atribuído pela Universidade de Lisboa e pela University of Pretoria.

