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[ APRESENTAÇÃO ]
A violência sexual constitui um dos problemas sociais mais severos da atualidade. Apesar da evolução do conhecimento
científico sobre o tema, ainda se assiste a um conjunto de mitos e ideias erradas, dificultando a adequada intervenção junto
dos vários atores que compõem este cenário. Uma intervenção eficaz implica uma visão ampla do problema, que permita
conhecer-lhe todos os aspetos e projetar as linhas mais adequadas e atualizadas de intervir.
Esta formação visa promover conhecimentos e competências que permitam aos profissionais atuarem de forma adequada
quando confrontados com questões relacionadas com a violência sexual como nos casos específicos de abuso sexual de
crianças e adolescentes, violação e assédio sexual.
[ OBJETIVOS ]
- Promover um maior conhecimento sobre as questões relacionadas com a sexualidade e a violência sexual.
- Promover o confronto de mitos e ideias erradas com conhecimentos científicos.
- Desenvolver a aquisição de estratégias de intervenção profissional no domínio da violência sexual, mais especificamente nos
casos de abuso sexual de crianças e adolescentes, violação e assédio sexual.
[ DESTINATÁRIOS]
Profissionais e estudantes das áreas: Psicologia, Medicina, Criminologia, Enfermagem, Educação, Direito, Sociologia, Educação
Social, Serviço Social e outras. Profissionais na área da Segurança e outros interessados no tema da formação.
[ CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS ]
1. Concetualização do fenómeno da violência sexual e das suas diferentes manifestações.
2. Caraterísticas da violência sexual, da vítima e do agressor.
3. Modelos explicativos do comportamento do agressor.
4 Consequências físicas e psicológicas da violência sexual.
5. Que medidas a adotar no atendimento geral à vítima?
6. Criminalidade sexual – princípios e normas legais aplicáveis.
7. Discussão de casos práticos.
[ FORMADORA ]
Mestre Teresa Cunha
Psicóloga Clínica, Sexóloga e Formadora no IPNP. Colaboradora em escolas de ensino básico e secundário na dinamização de
ações de sensibilização na área da educação para a sexualidade e de projetos de educação sexual. Licenciatura em Psicologia,
Mestrado em Sexologia, Especialização Interdisciplinar em Direito das Crianças, Formadora certificada pelo IEFP, Formadora
certificada pelo CCPFC nas áreas de Psicologia/Psicossociologia e Práticas de Educação para a Saúde (Educação Sexual).
Membro Efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses.
[ CONVIDADO ]
Professor Doutor Pinto da Costa
Professor Catedrático de Medicina Legal na Universidade Portucalense ( Infante D. Henrique); Professor Catedrático de
Psicologia forense na Universidade Lusíada - Porto; Professor Catedrático de Odontologia Forense no Instituto Superior de
Ciências da Saúde-Norte; Ex - Director do instituto de Medicina Legal do Porto. Membro de múltiplas sociedades científicas
nacionais e estrangeiras.
[ CRONOGRAMA ]
6 nov: 19h-21h | 7 nov: 19h-22h | 13 nov: 19h-22h | 15 nov: 19h-21h
[ INVESTIMENTO]
Até 29 de outubro: €80 | Após 29 de outubro: €100
Condições especiais (não acumuláveis):
Estudantes: desconto de 5% (A situação de estudante deverá ser comprovada mediante a apresentação de documento no 1.º
dia da formação.
Grupos a partir de 4 elementos: desconto de 5%.
Ex-formandos: desconto de 10% (Na inscrição, o ex-formando deverá indicar o nome e a data da ação frequentada).
Os pagamentos deverão ser feitos por transferência bancária, com o envio obrigatório do comprovativo.
NIB: 0018 0003 1745 1857 02023.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTATE-NOS!

