
     

Organização:  

Área da Responsabilidade e Inovação Social do IPV  

Mesas dos Conselhos Pedagógicos da Escola Superior Agrária, da Escola Superior de Educação, da Escola Superior de Saúde, da Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego e da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu do Instituto Politécnico de Viseu 

 

 

 

Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Assédio Sexual no Ensino Superior 

 

Sessão online, 23 de março de 2023 

15h - 17h 

 

 

Professora Doutora Dália Costa 

Investigadora integrada, co-coordenadora e fundadora do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género (CIEG), do Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade de Lisboa, e Professora Auxiliar no ISCSP 

 

 

Em linha com as Recomendações da Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e enquadrado nas ações e objetivos da Área da 

Responsabilidade e Inovação Social do IPV e dos trabalhos dos Conselhos Pedagógicos do IPV, pretende organizar-se um Seminário sobre 

o tema Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Assédio Sexual no Ensino Superior, mais especificamente dirigido aos Estudantes do 

Ensino Superior. 

Os objetivos passam pela exploração/revisitação dos conceitos, manifestações e implicações do assédio moral e assédio sexual, assim 

como pela análise dos desafios específicos em matéria de prevenção e combate destes fenómenos nas Instituições de Ensino Superior. 

Pretende-se, adicionalmente, divulgar a existência no IPV de um Canal de denúncia e do Código de Boas Práticas e de Conduta (criados em 

2022), como recursos que se encontram, neste âmbito, disponíveis para todos os membros da comunidade académica. 

 

 

LINK da sessão:  

https://videoconf-colibri.zoom.us/meeting/register/tJAkc--hqTwjGNQKl82_wlKpL0-6dIkXmIGw 

(registo na entrada da reunião) 

 

Público-alvo:  

Sessão particularmente dirigida aos Estudantes, mas aberta a toda a comunidade do Ensino Superior.  

 

A inscrição é gratuita, mas obrigatória (até ao 21.03.2023). 

LINK para a inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdyZ2BMTXaHGz9A6udbV-AagiE1XV828aGvZevsJ0yCzrUbA/viewform 
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