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Docente responsável (preencher o nome completo):
Responsible teacher (fill in the fullname):

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres):
Quanto à Criminologia, pretende-se transmitir o estado atual dos conhecimentos empíricos e
teóricos da Criminologia, iniciar à prática da investigação empírica em
Criminologia e situar a Criminologia face ao sistema da Justiça. Nomeadamente espera-se que o
estudante adquira conhecimentos para: definir objeto, objetivos e
campos de análise da Criminologia; delimitar conceptualmente as principais noções-chave;
compreender especificidades da avaliação psicológica.
Quanto às Ciências Jurídicas, pretende-se que os estudantes se familiarizem com as questões
atinentes aos princípios gerais de Direito aplicáveis no contexto das
ciências forenses. Em especial, será também tratado o regime probatório no ordenamento jurídico
português, prosseguindo depois o aprofundamento das temáticas
mais relevantes e atuais no âmbito dos vários ramos do Direito em que se verifica uma maior
aproximação e intersecção com ciências técnicas auxiliares do Direit
Objectives of the curricular unit and competences to be developed
For Criminology, it is intended to convey the current state of theoretical and empirical criminology
knowledge, to introduce to empirical research in criminology, and to
situate the position of Criminology upon the Justice System. Namely it is expected that students
acquire skills to: set object, objectives and scope of Criminology;
delimit the main key concepts addressed; understand psychological assessment specifies; identify
the limits and potentialities of Criminology for the criminal services.
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Regarding Legal Sciences, it is intended that students familiarize themselves with matters relating to
general principles of law applicable to the forensic context. In
particular, the rules of evidence in Portuguese law, and detailing the most up to date and relevant
topics in the various branches of law where there is a closer
intersection with ancillary with technical Law sciences.

Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
A. CRIMINOLOGIA
- Introdução à Criminologia e conceitos centrais
- Os campos disciplinares e suas definições conceptuais e epistemológicas. Definições de Criminologia,
Ciências Criminais e Ciências Forenses
- Sistemas de Criminologia: objeto, método e perspetivas teóricas. Perspetivas Biológicas, Psicológicas e
Sociológicas da Criminologia
-Temas Especiais em Criminologia
-Personalidade, Perigosidade e Avaliação do risco
B. CIÊNCIAS JURÍDICAS
-A pessoa como sujeito ou objeto do Direito
-Integridade física, saúde e experimentação
- Bioética e Biomedicina
-Prova, meios de prova e meios de obtenção da prova
Prova pericial
-O sistema de prova
-Valor probatório da perícia
-Estatuto do perito e responsabilidade
-O segredo profissional e o segredo de justiça
-Especificidades da prova em algumas áreas do direito: penal, trabalho, família
Syllabus
A. CRIMINOLOGY
- Introduction to Criminology and central concepts.
- The disciplinary fields and their conceptual and epistemological definitions. Definitions of
Criminology, -Criminal Sciences and Forensic Sciences.
- Systems Criminology: Object, method and theoretical perspectives. Biological, Psychological and
Sociological approaches on Criminology.
- Criminology Special Issues
-Personality, dangerousness and Risk Assessment
B. LEGAL SCIENCES
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- Introduction
- The person as subject or object of legal science
- Physical integrity, health and experimentation.
- Bioethics and Biomedicine
- Proof, evidence and means of obtaining evidence
- Expert evidence
- The proof system
-Probative value of expertise
-Expert status (rights, duties, impediments, suspicions) and responsibility.
-The secrecy and the secrecy
-Specificity of proof in some areas of law
-Criminal law and criminal procedure
-Labour law
-Family law

Referências bibliográficas (bibliography)
(máximo três títulos):
CRIMINOLOGIA
•HESS AK (2006). The handbook of forensic psychology. In: I.B. WEINER, A.K. HESS (3rd ed.). New Jersey: John
Wiley & Sons.
•MaGuire RM, Reiner R (1994). The Oxford Handbook of Criminology. Oxford: Clarendon Press.
•Cusson M (2007). Criminologia. Lisboa: Casa das Letras.
•CUSSON M (2002). Criminologia. Casa das Letras/Editorial Notícias.
•MAGUIRE M, MORGAN R, REINER R (1997). The Oxford Handbook of Criminology. Oxford: Clarendon Press
CIÊNCIAS JURÍDICAS
•Manuel Simas Santos e Manuel Leal Henriques. Noções elementares de Direito Penal, 2003. Lisboa: Rei dos
Livros.
•COELHO FMP, OLIVEIRA G (2006).Curso de Direito da Família – Volume II – Direito da Filiação – Tomo I –
Coimbra Editora
•FREITAS JL (2013). A ação declarativa comum à luz do Código revisto, Coimbra, Coimbra Editora
•NETO L (2004). O direito fundamental à disposição sobre o próprio corpo, Coimbra, Coimbra Editora
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