FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

ANO LETIVO DE 2019-2020
CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS LABORATORIAIS FORENSES
Unidade curricular:
Psicologia Forense
Curricular Unit:
Forensic Psychology

Docente responsável (preencher o nome completo):
Responsible teacher (fill in the fullname):
Madalena Sofia Alves de Oliveira

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres):
Promover conhecimentos acerca da Psicologia Forense na sua área de conhecimento.

Identificar os contextos de aplicação da Psicologia Forense, caracterizando as boas praticas de atuação dos
profissionais que intervém nestas áreas.

Adquirir competências quanto a praticas nos diferentes contextos de atuação.

Objectives of the curricular unit and competences to be developed
Promote knowledge about Forensic Psychology in your area of expertise.

To identify the contexts of application of Forensic Psychology, characterizing good practices of
professionals who work in these areas.

Acquire competences regarding practices in different contexts.

Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
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1.Psicologia Forense: definições, pressupostos e objeto de estudo 1.1.Orientações gerais 1.2. Questões
éticas e problemas técnicos no processo de acompanhamento 1.3. Teorias, abordagens e domínios da
avaliação forense 2. Contextos de vitimação 2.1. Programas de prevenção e intervenção em populações
forenses.
Syllabus
1. Forensic psychology: definitions, assumptions and object of study 1.1. General orientations
1.2. Ethical issues and technical problems in the monitoring process 1.3. Theories, approaches
and domains of forensic evaluation 2.Contexts of victimization 2.1.Prevention and intervention
programs in forensic populations

Referências bibliográficas (bibliography)
(máximo três títulos):
Matos, M. Gonçalves, R.A., Machado, C. (2011). Manual de Psicologia Forense: Contextos, práticas. Braga:
Psiquilibrios
Weiner, I, & Otto, R. (2014) The handbook of Forensic Psychology .4th. New Jersey: Wiley
Oliveira, M.S ., Pinto, P.V. (2018). Da infância à Terceira Idade: intervenção em contextos de violência e
crime. Porto: Mais Leituras

O regente: (data e nome completo):
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