WORKSHOP
Sexualidade no Envelhecimento: Desafios em contexto institucional

Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal - Rua do Jornal Ala Esquerda 20 em Beja
15 horas – 15 de fevereiro de 2019
Vânia Beliz
Licenciada em psicologia clinica; mestre

em sexologia, doutoranda em estudos da criança na especialidade de s aúde

infantil.- Integrou durante 3 anos a equipa de animação e psicologia da Unidade de Longa Duração Lar Quinta São Sebastião,
no Algoz - Coordenou a Academia Sénior de Serpa de 2012 a 2016 - Oradora em eventos

científicos

na área

da

sexualidade e educação para a sexualidade - Autora de 2 publicações: Ponto Quê, Sexualidade no Feminino; Chamar as
Coisas pelos Nomes, como e quando falar de sexualidade e co-autora do livro infantil: A viagem de Peludim: Quem sou?
De onde vim e como nasci? - Docente convidada do ISMAT e ESEL - Membro

do

conselho

consultivo da

Associação Nacional de Gerontologia Social
Destinatários - Dirigentes de IPSS ´s, estudantes da área social, associações, fundações, cooperativas, misericórdias, directores
técnicos, diretores pedagógicos, licenciados e outros técnicos das áreas de intervenção social, responsáveis de equipas,
psicólogos, professores, educadores, etc.

FICHA DE INSCRIÇÃO
Gratuita e Obrigatória
Nome
Profissão
Telefone

Fax

E-mail

Página Internet

Enviar Ficha de Inscrição para:
Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza
Rua do Jornal Ala Esquerda 20 7800-301 Beja Tel: 284 325 744 Fax: 284 325 745

E-mail: n.beja@eapn.pt

Proteção de Dados Pessoais: os dados pessoais aqui recolhidos serão alvo de tratamento única e exclusivamente no âmbito
desta atividade de formação e apenas no caso de a inscrição ser aceite e confirmada, caso contrário, serão de imediato
destruídos. Estes dados serão transmitidos a terceiros apenas para cumprimento de obrigações legais e à entidade certificadora
do sistema de qualidade das entidades formadoras (DGERT), para eventual auscultação ou auditoria. Consulte a Política de
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da EAPN Portugal em www.eapn.pt
Consentimento para a utilização de Dados Pessoais (assinale com X)
Autorizo a utilização dos meus dados pessoais para a divulgação da oferta formativa da EAPN Portugal
Sim 

Não 

Organização:

