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Apresentação

A violência doméstica é um fenómeno complexo, de causas plurais tão variáveis como
aspetos psicológicos, culturais, sociais e mesmo patológicos. Para uma compreensão
da realidade e, sobretudo, para adequar as respostas protetivas à vítima concreta e as
respostas de ressocialização ao agente concreto, providenciando, simultaneamente,
uma resposta adequada ao nível social e jurídico, manifesta-se imperioso o
conhecimento cabal das causas, das consequências, das respostas existentes. Pelas
consequências extremas na vida das vítimas diretas e indiretas, na vida dos agentes e
familiares dos envolvidos, mas também reflexamente em toda a sociedade,
nomeadamente em virtude das consequências a nível do sistema de saúde, do sistema
produtivo, económico, fiscal, e também em virtude de uma maior sensibilidade da
comunidade que se tornou mais recativa a este tipo de violência, é necessário dotar,
não apenas aqueles que, por força da profissão, contactam diretamente com agentes e
vítimas, mas também todos quantos, nas mais variadas áreas de vida, podem
desempenhar uma função ao nível da deteção, denúncia, testemunho ou
acompanhamento da violência doméstica. Este curso de pós-graduação tem como
objeto o estudo do fenómeno segundo uma perspetiva que se pretende
interdisciplinar e integrada, convocando profissionais oriundos das várias áreas de
conhecimento envolvidas no estudo do fenómeno, dos agentes, das vítimas e das
testemunhas, bem como dos mecanismos de obtenção de prova, relação entre
instâncias de prevenção, proteção da vítima, perseguição do crime e reinserção do
agente. O curso assume-se como formação que se pretende de excelência e em cujos
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módulos se congregam o saber académico com um profundo enquadramento prático,
fruto de experiência profissional do seu corpo docente.



PLANO DE ESTUDOS

1º Ano / Tronco comum

Anual ects

A Criança e o Jovem - Vítimas, Agentes e Testemunhas 0

A Intervenção Médico-Legal e Forense 0

A Prevenção do Crime e a Ressocialização do Agente 0

A Vítima - Aspetos Gerais 0

Aspetos Processuais e Especificidades do Processo por Violência Doméstica 0

Aspetos Socioeconómicos da Violência Doméstica 0

Enquadramento Jurídico Constitucional e Internacional 0

Estudo de Casos 0

O Crime de Violência Doméstica - Aspetos Substantivos 0

Trabalho Final de Curso 0

Violência Doméstica, Comunicação Social, Indústria Publicitária e Artes 0
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