COMISSÃO CIENTÍFICA

PROJETO

Adelina Lopes da Silva (FPUL)
Ana Margarida Veiga Simão (FPUL)
Hugo Rosa (INESC-ID)
Isabel Trancoso (INESC-ID)
João Paulo Carvalho (INESC-ID)
Luísa Coheur (INESC-ID)
Nádia Pereira (FPUL)
Paula Costa Ferreira (FPUL)
Paula Paulino (CICPSI-FPUL)
Ricardo Ribeiro (INESC-ID)
Sofia Oliveira (FPUL)
Telma Mota (Altice Labs, S.A)

Cyberbullying: The regulation of
behavior through language
(PTDC/MHC-PED/3297/2014),
financiado por fundos nacionais da
FCT

CONTACTOS
E-MAIL
amsimao@psicologia.ulisboa.pt

SÍTIO WEB
www.peo.psicologia.ulisboa.pt

A regulação do
comportamento
através da linguagem

PARCEIROS

24 de novembro de 2017
09:00 - 18:00

COMISSÃO ORGANIZADORA
Ana Margarida Veiga Simão (FPUL)
Nádia Pereira (FPUL)
Paula Costa Ferreira (FPUL)
Sofia Oliveira (FPUL)

CYBERBULLYING

A participação no encontro será
certificada.

Anfiteatro Prof. Dr. J. Ferreira
Marques (Anf I)
Faculdade de Psicologia da
Universidade de Lisboa

A entrada é livre e gratuita mas
sujeita a inscrição prévia no sítio
web da FPUL
www.psicologia.ulisboa.pt

Participação gratuita

INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA

CYBERBULLYING
A regulação do comportamento
através da linguagem
Na última década, particularmente entre os
jovens, têm-se registado um aumento da incidência
de episódios de cyberbullying. Neste sentido,
profissionais de diversas áreas (e.g., Psicologia,
Educação, Sociologia, Engenharia) têm procurado
compreender
melhor
este
fenómeno,
investigando-o e intervindo de forma direcionada.
O cyberbullying – caracterizado pela utilização
repetida de computadores, telemóveis e outras
tecnologias de comunicação com a intenção de
magoar outros – parece ampliar os efeitos
negativos já conhecidos e associados ao bullying
tradicional. Estas novas formas de comportamento
agressivo podem assumir consequências graves
para os jovens envolvidos e, em casos extremos,
conduzir ao suicídio.
O projeto Cyberbullying: The regulation of
behavior
through
language
(PTDC/MHCPED/3297/2014), financiado por fundos nacionais
da FCT, pretende, através do melhor entendimento
desta problemática, desenvolver novas formas de
intervenção. Neste sentido, a principal finalidade
deste projeto incide no desenvolvimento de uma
aplicação que ajude os jovens a regularem o seu
comportamento em situações de cyberbullying,
através da linguagem.
No presente encontro, a equipa de
investigadores do projeto pretende dar a conhecer
os principais resultados dos estudos realizados até
ao momento e ainda dar a conhecer um primeiro
protótipo da aplicação em desenvolvimento.
Paralelamente, procurar-se-á refletir sobre pistas
orientadoras relativamente ao trabalho futuro e à
intervenção com jovens no âmbito do
cyberbullying.

PROGRAMA
09.00 – 09:30

Abertura do Secretariado

09:30 – 09:45

Sessão de Abertura

14:00 – 15:15

Oradores: Hugo Rosa (INESC-ID), Ricardo
Ribeiro (INESC-ID), João Paulo Carvalho
(INESC-ID) e Paula Costa Ferreira (FPUL)
Moderador: Isabel Trancoso (INESC-ID)

Oradores: Luís Curral (Diretor FPUL), Ana
Margarida Veiga Simão (FPUL), Luísa Coheur
(INESC-ID) e Luís Cortesão (AlticeLabs, S.A.)
09:45 – 10:45

Mesa Redonda “O Cyberbullying
na perspetiva dos observadores:
Da linguagem à tomada de
decisão”

Mesa Redonda “Da teoria à
prática: Deteção automática de
cyberbullying em redes sociais”

15:15 – 16:00

Oradores: Paula Costa Ferreira (FPUL) e Paula
Paulino (CICPSI-FPUL)
Moderador: Ana Paula Caetano (IEUL)

“O Cyberbullying em Portugal:
Análise temática de perceções dos
adolescentes” - Apresentação de
Posters*
Oradores: Sofia Oliveira (FPUL), Nádia Pereira
(FPUL)
Moderadores: Maria José Martins (IP
Portalegre)

10:45 – 11:15

Coffee-break

16:00 – 16:30

Coffee-break + Sessão de
Posters*

11:15 – 12:30

Conferência “Adolescentes
afrontando el cyberbullying.
Claves para la intervención”

16:30 – 17:45

Mesa Redonda “Prevenir e intervir
em contextos de cyberbullying”
Oradores: Nádia Pereira (“Viver as Emoções” FPUL), Raquel Raimundo (“Devagar se vai ao
longe” - Colégio Valsassina), Joana Marques e

Orador: Joaquín Antonio Mora Merchán
(Universidade de Sevilha)
Moderador: Isabel Freire (IEUL)

Sofia Oliveira (“Com ☺ Viver” - FPUL)
Moderador: Alexandra Marques-Pinto (FPUL)

12:30 – 14:00

Pausa para almoço

17:45 - 18:00

Sessão de Encerramento
Oradores: Ana Margarida Veiga Simão (FPUL),
Isabel Trancoso (INESC-ID)

*Participação dos alunos da disciplina Violência entre pares: Do bullying ao cyberbullying (FPUL)

