Plano de formação a distância 2019
A oferta formativa da UNIFOJ decorre segundo três propostas pedagógicas: formação presencial, formação a
distância e formação b-learning. A formação presencial desenvolve-se numa interação direta e imediata entre
formadores e formandos, em diversos locais, em Portugal e noutros países. A formação a distância dirige-se a um
público mais vasto, em especial, a participantes residentes em Portugal continental e ilhas e ao amplo espaço da
Comunidade de Países de Língua Portuguesa. A formação b-learning combina sessões presenciais e fases formativas
a distância
Esta agenda para a formação a distância inclui as ações de formação realizadas e previstas para 2019. A agenda será
atualizada ao longo do ano, com a inclusão de ações de formação ainda não previstas, pelo que se apela a uma
consulta regular do website UNIFOJ, em http://opj.ces.uc.pt/unifoj/
Para mais informações, contactar os serviços UNIFOJ através do email unifoj@ces.uc.pt ou dos telef. +351 239
855570/72

Curso
Direito do Desporto: contrato de trabalho desportivo
e o enquadramento dos protagonistas da relação
laboral
Cooperação internacional em matéria penal: os
Estados, a CPLP e a União Europeia
Consentimento informado na relação clínica e no
direito
Competências notariais – atribuição a outras
entidades | Procurações e outros instrumentos
avulsos

Coordenação

Data

Artur Flamínio da Silva

28 de janeiro a 25
de março

Daniela Mirante
José Mouraz Lopes
Nuno Coelho
Luís Lemos Triunfante

18 de março a 27
de maio

Joaquim Correia Gomes

25 de março a 03
de junho

Olga Barreto

30 de abril a 11 de
junho

Luca Verzelloni

Innovation in Justice: from practice to theory and
back again

Daniela Piana

Prova Digital

Dos actos de registo - a descrição e as inscrições

13 de maio a 08 de
julho

Patrícia Naré Agostinho

27 de maio a 22 de
julho

Isabel Folga

10 de setembro a
22 de outubro
Fase a distância 16 a
26 setembro

b-learning | fase a distância + sessões presenciais
Gestão de dados e Informação

Francisco Freitas

Coimbra
26 de setembro
Lisboa
27 de setembro
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Curso

Coordenação

Data

Pedro Verdelho

16 de setembro a
09 de dezembro

Joaquim Correia Gomes

23 de setembro a
18 de novembro

José Mouraz Lopes

07 de outubro a 09
de dezembro

Patrícia Branco

16 de setembro a
25 de novembro

Sara Araújo

a agendar

Corrupção e criminalidade económica e financeira

José Mouraz Lopes

a agendar

Direitos Humanos e violência contra mulheres

Cecília Macdowell
Santos

a agendar

Tribunais, Governação e Gestão

Conceição Gomes

a agendar

Ciberespaço e cibercrime: desafios ao Direito e à
Justiça

A Deficiência, a Discapacidade e os Direitos Humanos

Decisão Judiciária: Construção, Simplificação e
Justificação
Arquitetura Judiciária: as relações entre os edifícios, o
direito, a justiça e a administração da justiça
Direito em sociedade, transformação social e
Epistemologias do Sul - “Pode o direito ser
emancipatório?”
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