
Gostavas de trabalhar …
. numa empresa na área da Responsabilidade Social?
. no apoio psicossocial a vítimas de Violência Doméstica (Serviços de 

Apoio à Vítima; Delegações da Cruz Vermelha; …)?
. em mediação familiar e apoio educativo a crianças e jovens em perigo em 

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e Lares de Infância 
e Juventude?

. no acompanhamento de famílias em situações de conflito e/ou 
vulnerabilidade em Centros de Apoio Familiar e Acompanhamento 
Parental (CAFAPs);

. em programas de desenvolvimento comunitário (em autarquias; ONG´s, 
Instituições de solidariedade social…)?

Então, este curso é a escolha certa para Ti!
É, ainda, importante que saibas que neste curso…
. tens um plano de estudos que te prepara para trabalhares com diferentes 

públicos-alvo (crianças, jovens, adultos e idosos em situação de vulneabildade);
. tens a oportunidade de complementar a teoria com a prática, no âmbito de 

protocolos de estágios curriculares que se iniciam logo no 2º ano do curso;
. experienciarás uma cultura de relação de proximidade entre professor e aluno.
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saídas profissionais.

Consultadoria em empresas no âmbito da responsabilidade social | 
desenvolvimento de atividades de índole recreativa e sociocultural na 
ocupação de tempos livres de crianças, jovens e pessoas idosas | mediação 
e dinamização de projetos socioeducativos em contexto escolar | apoio na 
autonomização e definição de trajetórias de vida junto de indivíduos 
portadores de deficiência | apoio psicossocial a vítimas de Violência doméstica | 
apoio psicossocial e orientação de pessoas em condição de sem abrigo.
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Nota: As UCs opcionais disponíveis serão definidas anualmente pela Direção do Departamento.


