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PROGRAMA
04 Jan – Sessão Inaugural 
04 Jan- Enquadramento legal da avaliação psicológica forense
06 Jan – fundamentos da Psicologia forense
09 Jan - Métodos de investigação em psicologia forense
11 Jan - Metodologias de avaliação psicológica forense
13 Jan - Avaliação psicológica forense v psiquiatria forense
16 Jan - Introdução à neuropsicologia e neuroanatomia
18 Jan - Enquadramento da avaliação em neuropsicologia 
forense
23 Jan - Psicologia do testemunho, credibilidade e 
sugestionabilidade
25 Jan - Compreensão das dinâmicas e processos mnésicos
27 Jan - Psicopatologia e comportamento desviante
30 Jan - Transgressão e comportamento delinquente
01 Fev - Aspetos legais e Psicologia Forense
03 Fev - Perturbações de comportamento v perturbações da 
personalidade e psicopatologia
06 Fev - Perturbações da personalidade e perturbações 
neuropsicológicas
08 Fev - Vitimologia
10 Fev - Avaliação Psicológica de Vítimas 
13 Fev - Avaliação Psicológica de Agressores
15 Fev - Avaliação psicológica de abusadores sexuais
17 Fev - Avaliação psicológica forense do adulto v criança
20 Fev - Avaliação psicológica da personalidade
22 Fev - Entrevista forense: metodologias, setting e técnicas
24 Fev - Metodologias de audição da criança
27 Fev - Diagnóstico diferencial
01 Mar - Psicologia do desenvolvimento

03 Mar - Perícias em contexto de penal - objeto, quesitação, 
contraditório, impugnação e segunda perícia (da prática do 
crime e da personalidade)
06 Mar - Perícias em contexto cível - objeto, quesitação, 
contraditório, impugnação e segunda perícia (acidentes de 
viação e seguros de vida e acidentes pessoais)
08 Mar - Perícias em contexto tutelar cível - objeto, 
quesitação, contraditório, impugnação e segunda perícia 
(regulação e alteração das responsabilidades parentais, 
inibição e promoção e protecção)
10 Mar - Perícias em contexto laboral - objeto, quesitação, 
contraditório, impugnação e segunda perícia (acidentes de 
trabalho)
13 Mar - Perícias psicologia forense – abordagem, 
metodologia, entrevista, testes complementares de 
diagnóstico, diagnóstico diferencial, conclusões.
15 Mar - Perícias psiquiátricas – abordagem, metodologia, 
entrevista, testes complementares de diagnóstico, 
diagnóstico diferencial, conclusões.
17 Mar - Perícias médico-legais – abordagem, metodologia, 
entrevista, testes complementares de diagnóstico, 
diagnóstico diferencial, conclusões.
20 Mar - Cientificidade e valor probatório das perícias 
forenses
22 Mar - Questões técnicas e deontológicas da avaliação 
pericial forense
24 Mar - Estrutura e metodologia/características do 
relatório pericial e fundamentação das conclusões e 
resposta a quesitos
27 Mar - Ciências forenses e exames complementares de 
diagnóstico

Em processo de 
Acreditação pela OPP



I CURSO PÓS GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA FORENSE 

CARGA HORÁRIA
Aulas de Janeiro a Março de 2023, 3vezes por semana, de 4h cada, em regime Pós laboral das 18h00 às 22h00.

OBJECTIVOS

Promover o conhecimento sobre os aspetos teóricos do comportamento desviante e criminal e dos 
mecanismos formais e informais de resposta social; 

Identificar as diversas áreas e contextos de aplicação da Psicologia Forense; 
Caracterizar os modelos e metodologias de investigação científica em Psicologia Forense; 
Caracterizar o do papel do psicólogo forense, como a avaliação psicológica forense e programas de 

intervenção em populações forenses; 
Desenvolver programas de apoio a grupos de trabalho do sistema de justiça; 
Desenvolver e adaptar provas de avaliação psicológica forense;
Promover o desenvolvimento de competências na avaliação pericial, elaboração de relatórios de avaliação e 

testemunho do psicólogo em tribunal;
Adquirir competências sobre questões éticas e deontológicas associadas ao trabalho do psicólogo forense.

DESTINATÁRIOS
Advogados; Advogados estagiários; Juízes; Procuradores do MP; Técnicos das EMAT, CAFAP e CPCJ; Órgãos 
de Polícia Criminal; juristas, licenciados em Direito, psicologia e Serviço Social.

AVALIAÇÃO FINAL
Trabalho escrito sobre um dos temas abordados no curso.
EXTENSÃO MÁXIMA DO TRABALHO
25 páginas (letra tipo Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento 1,5 entre linhas).

Pedido de certificação à Ordem dos Psicólogos para os alunos da área da psicologia.


