
Formação (8 horas)

Abusos Sexuais de Crianças e Adolescentes

Encontram-se abertas as inscrições para a formação "Abusos Sexuais de
Crianças e Adolescentes", a decorrer nos dias 2 e 3 de Junho de 2011,
ministrada pela Professora Doutora Marisalva Fávero e pela Dra. Rute
Agulhas. 

Data e horário: 
2 de Junho de 2011: 18:30h-22:30h | 3 de Junho de 2022: 14:30h-18:30h.

Destinatários: 
» Profissionais de instituições de acolhimento de menores e técnicos de
Comissões de Protecção de Menores;
» Estudantes e licenciados em qualquer uma das seguintes áreas:
Psicologia, Medicina, Educação, Enfermagem, Serviço Social, Terapia
Ocupacional, Educação Social, entre outras.

Inscrições: 
Poderá efectuar a sua pré-inscrição on-line (www.ipnp.pt), ou enviar-nos as
seguintes informações:

- Nome completo;
- Morada;
- Profissão;
- Local de Trabalho;
- E-mail;
- Telefone/Telemóvel;
- NIF;
- Forma de Pagamento (numerário, cheque ou transferência bancária.
NIB: 0018 0003 1745 1857 02023).

NOTA: A inscrição só se considera efectiva com a recepção do
comprovativo de pagamento (via fax ou e-mail), de acordo com as vagas
disponíveis aquando da recepção do mesmo.

Apresentação

A suspeita de uma situação de
abuso sexual exige um processo de
avaliação célere e rigoroso que,
embora centrado na criança
ou adolescente, deve abranger os
diversos sistemas onde esta se
insere. Exige também metodologias
específicas que permitam
elicitar um relato o mais completo
possível, permitindo identificar se a
criança está a ser ou foi abusada
(ou se está em risco de o ser) e,
se sim, por quem. A subsequente
sistematização da informação e
respectiva devolução às entidades
competentes deve ser efectuada de
forma igualmente rigorosa, na
forma de um relatório claro e
preciso. 

Para mais informações, faça o download do programa do curso.

 

Faça a sua inscrição [+]

http://ipnp.pt/media/files/ABS.pdf
http://www.ipnp.pt/
http://ipnp.pt/media/files/ABS.pdf
http://ipnp.pt/departamentos/proximos_eventos_e_formacoes.php


» O IPNP na Universidade Sénior Contemporânea

O IPNP marcou presença no VI Aniversário da USC, em duas conferências inseridas no III Ciclo de Palestras
"Emoções à Solta".

A Dra. Teresa Cunha, sexóloga do IPNP, e a Dra. Susana Oliveira, neuropsicóloga do IPNP, abriram com chave de
ouro este programa de iniciativas, com as conferências "Amizade e Amor na Maior Idade" e "O Cérebro e o
Desenvolvimento Emocional", decorridas durante o mês de Maio.

O IPNP parabeniza a Universidade Sénior Contemporânea pelo vigor da sua contribuição social e científica dirigido
à população da terceira idade.

http://usc.no.sapo.pt/

