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Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra

Centro de Saber firmado
na tradição mas com
visão de futuro

Inserida na Universidade de Coimbra,
Património Mundial da Humanidade, a
Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação, criada em 1980, tem vindo a
consolidar-se como uma instituição de
ensino e investigação nas áreas de Psicologia,
Ciências da Educação e Serviço Social.
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