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Serviço Social Forense

O que &eacute; o Servi&ccedil;o Social Forense?
O Servi&ccedil;o Social Forense diz respeito &agrave; liga&ccedil;&atilde;o do trabalho social a temas relacionados com o direito
e a justi&ccedil;a. Em sentido lato, inclui a pr&aacute;tica do Assistente Social que, de alguma forma, se relaciona com
quest&otilde;es jur&iacute;dicas e processos judiciais, nas &aacute;reas de direito penal, civil, fam&iacute;lia e menores. Exemplo
disso &eacute; o trabalho desenvolvido pelos/as Assistentes Sociais nas Comiss&otilde;es de Prote&ccedil;&atilde;o de
Crian&ccedil;as e Jovens em Risco (CPCJ), Equipas Multidisciplinares de Assessoria aos Tribunais (EMAT), Julgados de Paz,
Centros de Educativos, entre outros.

Nota Biogr&aacute;fica da Coordenadora:

Madalena Sofia Oliveira &eacute; Doutorada em Ci&ecirc;ncias Sociais na especialidade de Psicologia/Vitimologia (PhD) e
licenciada em Servi&ccedil;o Social pela Universidade Fernando Pessoa. Mestre em Ci&ecirc;ncias Forenses (MSc) pela Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto.
Desde o in&iacute;cio da sua atividade, exerceu fun&ccedil;&otilde;es de doc&ecirc;ncia no ensino superior (Universidade
Fernando Pessoa e Universidade Lus&oacute;fona do Porto), foi presidente da dire&ccedil;&atilde;o de uma
Institui&ccedil;&atilde;o Particular de Solidariedade Social, exerceu fun&ccedil;&otilde;es enquanto Assistente Social com
crian&ccedil;as e jovens em risco e interven&ccedil;&atilde;o comunit&aacute;ria e psicossocial. Foi, ainda, T&eacute;cnica de
Apoio &agrave; V&iacute;tima (Associa&ccedil;&atilde;o Portuguesa de Apoio &agrave; V&iacute;tima).
Ju&iacute;za Social no Tribunal de Fam&iacute;lia e Menores do Porto. Integra o Conselho Cient&iacute;fico e coordena
v&aacute;rias P&oacute;s-Gradua&ccedil;&otilde;es e cursos no Instituto CRIAP. Investigadora com diversas
apresenta&ccedil;&otilde;es e publica&ccedil;&otilde;es nacionais e internacionais. Consultora e Supervisora Pedag&oacute;gica
em v&aacute;rias entidades.
Autora de quase uma centena de comunica&ccedil;&otilde;es nas &aacute;reas da Vitimologia e do Servi&ccedil;o Social Forense,
com destaque para a transmiss&atilde;o intergeracional da viol&ecirc;ncia, viol&ecirc;ncia nos relacionamentos &iacute;ntimos e
interven&ccedil;&atilde;o com crian&ccedil;as e jovens em risco.
Possui uma vasta experi&ecirc;ncia formativa, tendo sido docente/formadora de centenas de profissionais da
educa&ccedil;&atilde;o, sa&uacute;de e a&ccedil;&atilde;o social (Psic&oacute;logos, Professores, Assistentes Sociais,
Educadores, Crimin&oacute;logos, M&eacute;dicos, Enfermeiros, entre outros) nas &aacute;reas psicossocial e forense, em
diversos contextos, designadamente: escolas, autarquias, centros de sa&uacute;de, hospitais, IPSS, entre outras.
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